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Planbeskrivning  
RIMFROSTEN 1 mfl, Räppe i Växjö kommun 
Detaljplan för nytt sjukhus 
 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med 
tillhörande verksamheter inom planområdet. Akutsjukhuset är av regional och 
nationell vikt och en samhällsviktig funktion. Flytten av sjukhuset till ny plats i Växjö 
kräver att en del frågor måste lösas och säkerställas, som tex. infrastruktur (angöring 
till framtida sjukhusområdet för alla trafikslag, utryckningsvägar för ambulans, 
räddningstjänst mm). Detaljplanen skapar förutsättningar för tågstopp i Räppe 
(tågstation, anslutande parkering, gångförbindelse mellan sjukhusområdet och 
tågstationen). Genom detaljplanen förbereds mark också för byggnationen av 
trafikplats riksväg 23-Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag 
upphäver berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en byggnation av 
trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen utan planläggs separat i en 
vägplan av Trafikverket.  
 
Bakgrund 
Region Kronoberg beslutade i maj 2019 att planera för byggnation av ett nytt 
akutsjukhus med tillhörande administrativa lokaler i Räppe, Växjö. Att bygga ut och 
om befintligt sjukhus samtidigt som högklassig sjukvård ska kunna bedrivas har 
bedömts som för svårt ur patientsäkerhetshänseende. Genom att bygga nya lokaler 
kan även en högre grad av resurseffektivitet och flexibilitet uppnås vilket gör att man 
står bättre rustade för att möta framtida vårdbehov. Anpassning kan även ske för att 
klara av krissituationer som kan uppstå, där en väl fungerade hälso- och sjukvård kan 
vara avgörande. Beslutet kommer att innebära en successiv flytt av dagens 
centrallasarett till ny plats med avsikten att det nya akutsjukhuset ska vara färdigt att 
tas i bruk 2028.  
 
Handlingar 
Planförslaget utgörs av denna planbeskrivning med redovisning av planens 
genomförande, undersökning om betydande miljöpåverkan (tidigare benämnd 
behovsbedömning) och plankarta med planbestämmelser samt följande 
bilagor/utredningar: 

• Arkeologisk utredning, steg 1 och 2 
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• Bullerutredning 
• Dagvattenutredning inklusive MKN vatten 
• Kulturmiljöbedömning för riksintresset Bergkvara Gård (G26) 
• Naturvärdesutredning  
• Fladdermusinventering 
• Riskutredning för väg, järnväg, flyg och befintlig fabrik 
• Översvämningsutredning  
• Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 
Utredningar som ännu inte är klara 
• Inventering av hasselmus, blir klar under hösten 
• Helikopterutredning 
• ÅVS sjukhuset, blir klar i början av 2021. 

I utredningen ingår utredningar på varierad detaljnivå av de 
infrastrukturprojekt som berör en byggnation av ett sjukhus på platsen. I en 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) utgår från en fyrstegsprincip: Tänk om – Optimera – 
Bygg om – Bygg nytt. Detta arbetssätt är för att identifiera möjliga åtgärder 
innan man landar i en ombyggnad eller nybyggnad. De delprojekt som ingår är 
tågstation och planskildhet över järnvägen i nordväst, utformning och 
anpassning av Stora Räppevägen samt teknisk lösning av trafikplatsen vid 
korsningen riksväg 23 – Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen. 

 
Under planprocessen finns planhandlingarna tillgängliga på Växjö kommuns hemsida. 
 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i stadsdelen 
Räppe i Växjö kommun.  
 
Planområdet är cirka 40 ha stort där 
cirka 5,3 ha utgörs av vattenområde 
(Helige å, del av Mörrumsån). Området 
omgärdas av järnvägen Kust-till-
kustbanan, Räppe kanal och Stora 
Räppevägen i norr. I väster och söder 
av Stora Räppevägen, gamla 
landsvägen och Östra Räppevägen 
samt i öster av riksväg 23 och 
Bergsnäsvägen. 
 
Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare (fastighet Bergkvara 6:11, 
Bergkvara 6:14 och Bergkvara 6:1 (vattenområde)), Region Kronoberg (fastighet 
Rimfrosten 1), Trafikverket (fastighet Räppe 12:1) och Växjö kommun (fastighet 
Bergkvara 6:15, Bergkvara 6:16, Räppe 3:1, Räppe 3:3, Räppe 5:1, Räppe 7:1, Räppe 7:2, 
Räppe 7:3, Räppe 12:2 samt Räppe Stärkelsefabrik 2:1, Öjaby 7:5 Öjaby 27:1). 
 

Planområdet Centrum 

Grand Samarkand 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplanen 
För planområdet gäller kommunens fördjupade översiktsplan (FÖP) för Växjö stad, 
antagen av kommunfullmäktige 2012-02-28. I den är planområdet utpekat som Den 
blandade stadsbygden – Befintlig 
stadsbygd förtätning (östra sidan) och 
Den blandade stadsbygden – 
Omvandlings- och 
utredningsområden som vi studerar 
vidare (västra sidan) samt Parker, 
naturmark och områden för 
rekreation - Södra Helgasjön 
(vattenområdet med strandzon).  
 
Den blandade stadsbygden – 
Befintlig stadsbygd - förtätning 
(östra sidan)  
Den östra sidan är utpekad som 
stadsbebyggelse vilken i huvudsak 
används för bostäder, handel, kontor 
eller annan verksamhet som är 
förenlig med bostäder i närheten. 
Trafik- och parkeringsytor, 
fritidsanläggningar, stadsdelsparker 
och andra grönytor ingår. Riktlinjer 
för den blandande stadsbebyggelsen 
är bland annat att skapa en blandning 
av bostäder (olika upplåtelseformer), 
handel, service, kontor och icke störande verksamheter med fokus av olika typer av 
service och handel och tät bostadsbebyggelse i anslutning till bytespunkter i 
kollektivtrafiksystemet och stadsdelscentrum. Det ska även finnas ett varierat utbud 
av stadsdelsparker, kvartersparker, bollplaner och andra typer av platser som 
inspirerar till spontana aktiviteter.  
 
Den blandade stadsbygden – Omvandlings- och utredningsområden som vi 
studerar vidare (västra sidan)  
Förutom riktlinjer för den blandade stadsbygden gäller även riktlinjer för 
omvandlings- och utredningsområdet för den västra sidan av planområdet. 
Framtidens kunskapsintensiva näringsliv har troligen inte samma ytbehov som 
industrisamhällets därför föreslås det att några av stadens mer rena verksamhets- 
och handelsområden på sikt ska kunna omvandlas till blandad stadsbygd. Ett av dessa 
är delar av Räppes industriområde. Omvandlingen ska ske succesivt, med en 
blandstad av kvartersbebyggelse med butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåning 
och bostäder på övre plan och där nya parker och grönstråk anläggs för att skapa en 
god grönstandard. Inom dessa områden ska utredning även ske om ombyggnad av 
ytkrävande trafikplatser till mer marksnåla lösningar i syfte att frigöra mark för 
bebyggelse. 

FÖP Växjö stad. Befintlig stadsbygd förtätning 
(gulvitt området på östra sidan) och Omvandlings- 
och utredningsområden som vi studerar vidare (gult 
område på västra sidan) samt Parker, naturmark och 
områden för rekreation - Södra Helgasjön (grönt 
område i mitten/vattnet med strandzon). 
Planområdet markerat i orange.  
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Parker, naturmark och områden för rekreation - Södra Helgasjön 
(vattenområdet med strandzon) 
Dessa utpekade grönområden, sjöar och vattendrag har stor betydelse för hela staden 
och människor som bor där och ska brukas, förvaltas och utvecklas för friluftsliv, 
rekreation, motion och naturvård. De kan också vara besöksmål för människor som 
kommer längre ifrån. Dessa intressen kommer före jord- och skogsbrukets intressen. 
Stadsdelsparker, kvartersparker och mindre grönytor inom ett bostadsområde ingår 
däremot i den blandade stadsbygden. Vattenområdet med tillhörande strandzoner 
inom planområdet ingår i det utpekade området Södra Helgasjön vilket bland annat 
ska vidareutvecklas som aktivitets- och kulturhistoriskt präglat fritids- och 
rekreationsområde. Kopplingen till bland annat Helige å ska förstärkas.  
 
Planområdet ligger inte inom ett utpekat karaktärområde för den byggda miljön. 
 
För riksintresse kulturmiljövården (Bergkvara gods) och kommunikation (Kust-till-
kust-banan och riksväg 23) se rubrik Riksintresse. För hänsyn översvämning se rubrik 
Höga vattenstånd/Översvämningsrisk. 
  
Akutsjukhuset blir ett tillskott av service och stor arbetsplats i ett område med främst 
bostäder. Detsamma gäller inom omvandlings-utredningsområdet där akutsjukhuset 
blir ett tillskott av en annan typ av service än de verksamheter som nu finns i området 
och genom en tågstation/stopp skapar nya förutsättningar för utveckling i området. 
På sikt kan aktuellt planförslag bidra till en omvandling av närområde mot en mer 
centrumbebyggelse. Strandzonen sparas som grönområde och utvecklas för både 
rekreation och bevarande av de höga naturvärdena. Det för att spara den gröna 
kopplingen utmed vattnet som är viktigt för många växter och djur. Planförslaget 
bedöms vara förenligt med översiktsplanens intentioner.  
 
Detaljplaner 
För samtliga nedanstående detaljplaner har genomförandetiden gått ut. 
 
Detaljplaner helt eller delvis inom planområdet som ändras 
Nummer Namn   Lagakraft Genomför.tid 
07-BEU-326  Bergkvara 6:1 i Bergunda kommun  1971-09-28.  Utgången. 
0780K-P01/18 Avveckling av vägföreningar-Räppe/Bergsnäs 2001-04-17.  Utgången. 
0780-P87/37 Del av Stora Räppevägen mm, Räppe  1987-10-23  Utgången 
0780-P88/13 Fröträdet mm i Räppe industriområde  1988-02-10  Utgången. 
0780-P79/8  Kvarteret Lådan mm i Öjaby   1979-02-06  Utgången. 
0780-P94/22  Öjaby 17:1 i Öjaby   1994-10-07  Utgången. 
07-BEU-271. Bergkvara 6:1 samt Räppe 3:1, 3:2. 3:32 mfl  1959-12-31  Utgången. 
 
Detaljplaner som delvis upphävs inom planområdet 
Nummer Namn   Lagakraft Genomför.tid 
0780K-P13/13 Bergkvara 6:26 mfl (Bredvik) Räppe  2014-01-09  Utgången  
07-BEU-283. Del av Bergkvara 6:1 och Räppe 3:1 mfl.  1963-10-31  Utgången. 
07-BEU-326.  Bergkvara 6:1 i Bergunda kommun 1971-09-28  Utgången 
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Detaljplaner angränsande planområdet 
Nummer Namn   Lagakraft Genomför.tid 
0780-P90/57  Räppe 3:31 mfl i Växjö kommun  1990-12-13  Utgången. 
07-BEU-104  Bergsnäs-Helgevärma   1938-08-23  Utgången 
07-ÖJB-740  Helgevärma Trafikplats mm.   1974-07-31  Utgången. 
07-BEU-305  Bergsnäs  

(korsningen mellan vägarna 23 och 30 mm)  1967-05-02  Utgången. 
 
Grönstrukturprogrammet 
I grönstrukturprogrammet för Växjö stad, 
antaget av kommunstyrelsen 2013-04-09, 
beskrivs värden kopplat till grönstruktur 
utifrån fem olika perspektiv. Aktuellt 
planområdet beröras av fyra av fem 
perspektiv. 
 
Rekreation och friluftsliv  

• Ett befintligt grönstråk finns 
utpekat genom östra delen av 
planområdet, vilken sträcker sig 
under gång- och cykeltunneln 
under riksväg 23 vidare västerut 
fram till Solängsvägen och sen 
längsmed Solängsvägen ned över 
Stora Räppevägen. 

• Ytterligare ett befintligt grönstråk 
finns utpekat längsmed den östra sidan av Stora Räppevägen kommande norr 
om järnvägen men slutar där vägen över den gamla stenbron ansluter 
söderifrån.  

• Passage över både Stora Räppevägen och Örbäcksvägen är utpekat 
tillsammans med ett grönstråk utmed vägen över den gamla stenbron som 
förslag på nya åtgärder för att binda ihop grönstråken i staden.   

• Delar av västra sidan av planområdet är idag utpekat som bristområde då det 
är över 300 m till en grönyta på minst 1 ha. Den östra och delar av västra sidan 
är utpekat som bristområden utifrån att ha över 2500 m till ett grönområde 
på minst 100 ha. 

• Räppevallen pekas ut som ett område med rekreativt värde. 
 
Biologisk mångfald 

• Inom planområdet finns ett område utpekat med naturvärde 6. Området är 
beläget på den västra sidan utmed delar av riksväg 23 och består av de äldre 
trädmiljöerna som idag finns på platsen. Värdena är framför allt kopplat till de 
gamla grova träden i området.  

• Helige å är utpekat som rinnande vatten vilket är en av tretton prioriterade 
naturtyper inom Växjö kommun. De ska lämnas orörda där område närmast 
strandkanten bör huvudsakligen lämnas för fri utveckling.  

• I anslutning till planområdet i söder är ett utpekat område för kulturlandskap 
kopplat till de öppna markerna kring Bergkvara gård.  

För närmare beskrivning av naturvärdena i området se rubrik Natur och vegetation.  

Karta från grönstrukturprogrammet som 
visar befintliga (grönt) och förslag (röda) 
på stråk i staden. 
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Klimatutjämning 
• Längs med Helige å är områden utpekade med en översvämningsrisk där 

strandområden som ligger inom beräknade högsta dimensionerade flöden ska 
i första hand lämnas som park- och naturmark.  

• Både Rimfrosten 1 (73%) och Bergkvara 6:14 (87%) är utpekade som fastigheter 
större än 4000 kvm med mer än 70 % hårdgjord yta. Detta är emellertid en 
första bedömning som ska undersökas närmare vid förändring.  

 
Kulturhistoriska värden  

• Räppe kanal är utpekad som en plats med kulturhistoriska värden inom 
planområdet. I övrigt se rubrik Riksintresse för kulturmiljövården Bergkvara 
gård (G26). 

 
Odling 

• Inom planområdet är Räppevallen, ett mindre område vid Solängsvägens 
anslutning till Stora Räppevägen samt ett område vid Stora Räppevägens 
anslutning till riksväg 23 utpekat som Åker och betesmark (enligt 
fastighetskartan). Utifrån nuvarande användning bedöms inte detta längre 
stämma.  

 
Riksintressen 
Planområdet berörs av flera riksintressen. 
 
Kommunikation 
Järnväg, Kust-till-kustbanan  
Riksintresse för kommunikation gällande järnväg utgörs av spår och spåranläggningar 
som tillhör stomnätets infrastruktur samt utpekade delar av det övriga järnvägsnätet 
som utgör mark- och vattenområden av sådan betydelse för järnvägssystemet att de 
är av riksintresse för kommunikationsanläggning, enligt 3 kap § 8 miljöbalken. Kust-
till-kustbanan Kalmar/Karlskrona-Växjö-Göteborg i 
planområdets norra del ingår i det nationella stomnätet.  
 
Riksväg 23 
Väg 23 är ett utpekat riksintresse för kommunikation 
utifrån kriteriet att det utgör en förbindelse mellan 
regionala centra och är av särskild betydelse för den 
regionala trafiken. Det knyter samman flera större 
konsumtions- och produktionscentra såsom orterna 
Älmhult, Växjö, Hultsfred och Linköping.  
 
Flygplats, Smalands Airport 
Växjö flygplatsen (Smalands airport), är belägen väster 
om Växjö stad med en precisering av flygplatsen behov 
från 2014-03-13. Både anläggning och ett markområde 
runt flygplatsen ingår i riksintresset. Förutom det 
utpekade området för riksintresset behöver hänsyn tas 
till flygplatsens så kallade influensområden. De utgör Markområde för riksintresset 

Växjö flygplats 
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områden utanför riksintresset där förändring kan 
medföra restriktioner för flygverksamheten och på 
sikt eventuellt påtagligt försvåra eller omöjliggöra 
utnyttjandet av flygplatsen. Influensområdena 
utgörs av tre typer: flyghinder, flygbuller och 
elektromagnetisk störning.   
 
Influensområde med hänsyn till flyghinder 
Inom detta området finns restriktioner i höjd 
kopplat till höga anläggningar så som 
vindkraftverk, master, torn och andra höga 
byggnader som kan medföra fysiska hinder för 
luftfarten. Höjdbegränsningarna gäller både 
fasta/permanenta och tillfälliga byggnadsverk och 
anges i totalhöjd. Redovisningen av 
hindersinfluensområdet i preciseringen grundar 
sig på en förlängd rullbana söderut på 500 meter. 
Hinderskurvorna är i 10 metersintervallen från 180 
m till 330 meters höjd över havet. Planområdet är 
beläget inom redovisade hinderskurvor. 
 
Influensområde med hänsyn till flygbuller 
I riksintressepreciseringen redovisas flygplatsens 
influensområde gällande flygbuller. Aktuellt 
planområde är beläget utanför detta området, med 
marginal. Flera stora bostadsområden är även 
belägna mellan flygplatsen och aktuellt 
planområdet. 
 
Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning 
Störningar på luftfartens navigeringshjälpmedel, 
kommunikations- och radarsystem kan få allvarliga 
konsekvenser på flygsäkerheten. Inom flygplatsen finns 
luftfartsradioanläggning (VHF) och radiofyr med utrustning 
för avståndsmätning (DME) vars influensområde inryms 
inom de hinderytor som finns vid flygplatsen (se ovan). 
Aktuellt planområde befinner sig 4,5-5 km från flygplatsen 
men inom influensområdet för flyghinder.  
 
För anläggande av en helikopterplatta inom planområdet, se 
rubrik Helikopter under rubrikerna Gator och trafik samt 
Riskanalys. 
 
  

Influensområde för flyghinder vid 
Växjö flygplats, förlängd bana. 
Planområdet markerat i rött. 

 Influensområdet för 
flygbuller (blålinje) och 
flygbullernivå FBN 55 
dBA (röd linje). 
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Skyddat vatten (4 kap § 6 miljöbalken) 
Mörrums ån är ett utpekat riksintresse enlig miljöbalken 4 kap 6 § vilket reglerar att 
vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får 
utföras i Mörrumsån med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Detta 
innebär att ingen ytterligare utbyggnad får göras inom området som medför 
försämring i form av vandringshinder och vattenhushållning. Det är emellertid möjligt 
att byta ut turbiner och liknande i befintliga kraftverk efter särskild prövning. 
Lokalisering av bebyggelse och anläggningar är möjligt i området under förutsättning 
att hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden.  
 
Kulturmiljö ( 3 kap § 6 miljöbalken)  
Planområdet ligger i sin helhet inom 
riksintresset för kulturmiljövården 
Bergkvara Gård (G26) med undantag för 
området norr om järnvägen. Bergkvara 
fick i början av 1300-talet en adlig 
anknytning och utökade succesivt sin 
landareal till att i slutet av 1400-talet 
innefatta närmare 1000 gårdar i södra 
Sverige och dåvarande Danmark. 
Bergkvara utgjorde då huvudgård i ett av 
de största godskomplexen i hela 
Skandinavien. Det var runt denna tiden 
som stenhuset (dagens borgruin) 
uppfördes. Under första hälften av 1500-
talet bröts det stora godskomplexet upp 
och Bergkvara miste sin roll som 
huvudgård. Bergkvara fick emellertid en 
stark lokal förankring som utökades under 1600-talet genom patronatsrätten över 
kyrkorna i Öja och Bergunda. Under 1700-talet och 1800-talet växte stora delar av den 
godsmiljö fram som formar landskapet idag. En utveckling mot ett modernt och 
rationellt drivet jordbruk skedde och antalet torp ökade kraftigt medan 
underliggande gårdar minskade. Den industriella verksamheten längsmed Helige å 
byggdes ut där kvarnarna i Örsled och Räppe utgjorde stommen. Växjö-Alvesta 
järnväg öppnades 1865 vilket stärkte industrins transportmöjligheter avsevärt och 
småindustrin utvecklades, bland annat byggdes Räppe stärkelsefabrik i direkt 
anslutning till järnvägen. Tidigt 1900-tal förlorade godset sitt inflytande i socknen och 
flera av godsets torp och gårdar avstyckades och såldes.     
 
  

Riksintresse för kulturmiljövården 
Bergkvara Gård (röd skrafferat) och 
planområdet markerat med gul linje.  



 
SAMRÅDSHANDLING 
Dnr PLAN.2019.1196    
2020-09-11 

 
 

 
 9 (81) 
 

 

Riksintressets Bergkvara gård (G26) precisering. 

 
Smålands museum tog 2005 fram en rapport om Bergkvara (”Godset, människorna 
och landskapet, Bergkvara under 700 år” av Martin Hansson) för att tydliggöra de 
kulturhistoriska värden som ligger till grund för riksintresset. Området delades här in 
i fyra olika zoner (centrum-, industri-, torp- samt by- och gårdszon) vilka beskrivs 
utifrån deras olika karaktärsdrag och där deras olika känsligheter identifierades. En 
fördjupad beskrivning av riksintresset togs fram 2016 av Länsstyrelsen för att 
tydliggöra riksintressets värden utifrån det förändringstryck som pågick eller var på 
gång. Syftet var att tydliggöra riksintressets tålighet och känslighet för olika typer av 
åtgärder. Planområdet ligger inom riksintressets torpzon (östra sidan) och 
industrizon (västra sidan). Centrumzonen med godset ligger emellertid i direkt 
anslutning i sydväst med viktiga siktlinjer att ta hänsyn till. Följande riktlinjer finns 
kopplat till de tre zonerna. 
 
Riktlinjer centrumzonen: 

• ”Huvudgårdens dominans i det övrigt tomma öppna odlingslandskapet ska 
inte utmanas av annan bebyggelse. Öppna siktlinjer som indikerar ett 
godslandskap är viktiga att bibehålla, liksom de öppna siktlinjerna från 
huvudgården och ut över de öppna ägorna.”  

• ”Viss utökning av verksamheterna i Räppe industriområde bör kunna ske utan 
påtaglig skada. En förutsättning är dock att detta inte inverkar visuellt på 
centrumzonen…”  

• ”Det öppna, bebyggelsefria landskapet är grundläggande för upplevelsen av 
Bergkvaras historia och karaktär det är därför mycket angeläget att bevara 
denna miljö. Den öppna vyn från godset får inte störas vid en eventuell 
exploatering norr om järnvägen. Den centrala gårdsbebyggelsen har ett stort 
kulturhistoriskt värde...” 

 
Riktlinjer torpzonerna:  

• ”Enstaka, ny bebyggelse, som återbefolkar och öppnar landskapet är positivt. 
Avstyckningar motsvarande de gamla torpens arealer kan prövas. Ny 
bebyggelse bör anpassas till äldre mönster med tanke på läge, storlek och 
antal. Även material, färg och takform bör anpassas till svensk tradition och 
hålla god arkitektonisk kvalité. Det är angeläget att de torp som inte rivits och 
ingår i relativt välbevarade miljöer, till exempel vid Bäckafälle, vårdas.”  

• ”Torplandskapet har historiskt varit ett föränderligt landskap, och punktvisa 
kompletteringar av ny bebyggelse som i skala och struktur håller sig till 
torplandskapet kan göras. Samlad bebyggelse bryter mot torplandskapets 
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struktur, om sådan föreslås ska lokalisering och utformning utredas 
ingående.”  

• ”Enstaka, ny bebyggelse, som återbefolkar och öppnar landskapet är positivt. 
Avstyckningar motsvarande de gamla torpens arealer kan prövas. Ny 
bebyggelse bör anpassas till äldre mönster med tanke på läge, storlek och 
antal. Även material, färg och takform bör anpassas till svensk tradition och 
hålla god arkitektonisk kvalité...” 

 
Riktlinjer industrizonen:  

• ”Det är viktigt att industrizonen rymmer aktiva verksamheter. 
Verksamheterna kan komma att kräva om-, till- och nybyggnad. Det är 
angeläget att man placerar och utformar ny bebyggelse så att den berikar 
miljön. Vi bör upprätta en detaljplan för området runt den gamla stationen 
och hamnbassängen för att reglera byggrätter och ge ett formellt skydd för 
värdefulla byggnader och miljöer. Man bör bevara industriminnen i form av 
kvarnar, dammar, broar m.m. men byggnaderna kan ges nya funktioner.”  

• ”Den norra industrizonen karaktäriseras av en blandad och icke planlagd 
bebyggelse av olika karaktär och skala. Denna del är tålig för nya etableringar 
av såväl verksamheter som bostadsbebyggelse. Nya kompletteringar bör dock 
följa områdets brokiga skala och utformning. Befintliga industrier och deras 
koppling till vattnet respektive järnvägen ska inte påverkas negativt.” 

 
Räppe Stärkelsefabrik 
Området ligger inom riksintresset för Bergkvara gård där en rad om industrimiljöer 
ingår i värdebeskrivningen av riksintresset, däribland den tidigare miljö kring 
stärkelsefabriken. Räppe Stärkelsefabrik utgjorde en av länets äldsta industrimiljöer 
där verksamhet bedrevs kontinuerligt från år 1876. Produktionen lades emellertid ned 
i december 2018 och större delen av byggnaderna revs under 2019. 
 
Ur rapporten En söt historia – Räppe Stärkelsefabrik. En byggnadshistorisk 
dokumentation. Samuel Palmblad, Kulturparken Småland. 
”Räppe blev under 1800-talet centrum för Bergkvaras industriella verksamhet. Här 
anlades sågkvarn, frälsemjölkvarn, vadmalsstampar och bryggeri. För att skapa 
förutsättningar för goda transporter anlades en kanal från Helgasjöns sydspets fram 
till järnvägen där en hamn tillskapades. Staten bistod med nödhjälpsarbeten och 1870 
stod Räppe kanal färdig. Fem år tidigare hade järnvägsstationen i Räppe uppförts och 
plötsligt hade en logistikknutpunkt tillkommit, dessutom fanns ett fungerande vägnät 
i närområdet. På mark ägd av Posse, i direkt anslutning till hamn och station anlades 
stärkelsefabriken. Intill flyter dessutom Mörrumsån och vid fabriken skapas en större 
vattensamling vilken är en del av sjön Räppegölen. Just vattnet var även avgörande vid 
stärkelseframställningen. Potatisskördens utfall var avhängigt fabrikens lönsamhet 
och valet av placering underlättade onekligen transporten av stora mängder potatis. 
Ett stickspår gick sedan 1878 rakt in i anläggningen vilket innebar att potatisen kunde 
lastas direkt in i lagren. I närheten uppfördes sedermera Räppe lådfabrik med 
omfattande produktion av trälådor till bl.a. bryggerinäringen. Kring sekelskiftet 1900 
blev stationsområdet länets största avskeppningsplats för skogsråvaror. (…) Platsen 
för stärkelsefabriken var alltså synnerligen väl vald, ett småskaligt industricentra väl 
tillgodosett med utmärkta transportmöjligheter. Ett vattenkraftverk anlades 1936 
knappt 200 meter söder om stärkelsefabriken och därmed kunde också lokalt 
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producerad ström levereras. Området sjuder av industrihistoria men fr.o.m. 2019 
kommer enbart kraftverket vara i drift, övriga verksamheter har upphört.” 
 
Idag finns enbart disponentvillan med tillhörande byggnader och trädgård kvar från 
miljön kopplade till Räppe Stärkelsefabrik. Nedan följer värdebeskrivningen av villan, 
från tidigare nämnd dokumentation:  
”Nuvarande funktion: Ursprungligen benämnd ingenjörsbostad men uppläts 
sedermera till disponenten. Här fanns kontor och representationsutrymmen. Den 
siste VD:n lämnade i början av 1990-talet. Utrymmena har därefter upplåtits för 
övernattning åt kunder och även använts flitigt vid personaltillställningar och andra 
arrangemang. 
Kulturhistoriskt värde: Villan uppfördes 1892 av byggmästare C. Andersson i 
Vederslöv. Tomten uppläts av Knut Posse och läget är synnerligen väl valt. Stor 
grönyta som sluttar svagt ned mot Mörrumsån och Räppegölen. Här finns en flygel 
med lägenhet, bastu med brygga vid strandkanten och en mindre ekonomibyggnad 
med förråd och dass. Villans sydgavel upptas av en glasad veranda med ovanliggande 
balkong. De svarta betongpannorna förtar det autentiska intrycket men exteriören 
som helhet har i huvudsak bevarat sin ursprunglighet. Interiören är dock kraftigt 
moderniserad och saknar i stort sett äldre inslag. Den natursköna platsen, det 
monumentala läget och husets speciella funktion bidrar till ett mycket högt miljö- 
och identitetsvärde. Dylika stadsnära disponentvillor från 1800-talet med beskrivna 
värdekriterier är ovanligt i länet och därför måste det övergripande kulturhistoriska 
värdet betraktas som mycket högt.” 
 
Totalförsvaret ( 3 kap §9 andra stycket miljöbalken) 
Totalförsvar innefattar all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för 
krig och består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. 
 
Militärt försvar 
Det militära försvaret har målet att försvara Sverige och främja vår säkerhet. De 
riksintressen som finns utpekade kopplat till det militära försvaret omfattar både de 
riksintressen som öppet kan redovisas och de riksintressen som av hänsyn till 
sekretesskäl inte kan redovisas. Alla områden utpekade som riksintressen kopplat till 
totalförsvarets militära del bedöms ha nationellt viktiga värden och kvalitéer för att 
skydda Sverige. Försvarsmakten utgör den myndighet som ansvarar för dessa 
riksintressen. I närheten av planområdet, i Kvällebergsområdet, finns idag en 
anläggning kopplat till totalförsvarets militära försvar. Det är inte känt vilken typ av 
anläggning det är utan enbart ett påverkansområde övrigt redovisas i kartor över 
områden av betydelse kopplat till totalförsvarets militära del i närområdet kring 
Växjö.  
 
Civilt försvar 
Det civila försvaret utgörs av hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig 
och utgör en verksamhet med flera ansvariga aktörer (exempelvis kommuner, 
regioner, statliga myndigheter m.fl.)  med syftet att samhället ska kunna hanterar 
situationer där beredskapen höjs. Målet för det civila försvaret är tredelat: skydda 
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och stödja 
Försvarsmakten vid krig eller krigsfara. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) är den statliga förvaltningsmyndighet som ansvarar för skydd mot 
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olyckor, krisberedskap och det civila försvaret i den utsträckning som ingen annan 
myndighet har ansvaret. Varje år lämnar MSB en nationell risk- och 
förmågebedömning till regeringen vilken utgör en analys som översiktligt beskriver 
hot och risker. I den finns ett antal prioriterade områden där hälso- och sjukvård 
utgör ett av de prioriterade områdena.   
 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap ska på uppdrag av regeringen ”… 
göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga 
händelser i fredstid och höjd beredskap”. I ett delbetänkande från 2020 lyfts vikten av 
”… att upprätthålla funktionaliteten inom sjukvården i krig. Om sjukvården inte 
fungerar får det konsekvenser för människors liv och hälsa, men utöver det 
konstaterar Försvarsberedningen att det även riskerar att skada allmänhetens 
förtroende för statsledningen och det offentliga, vilket i sin tur kommer att påverka 
försvarsviljan och motståndskraften.”. Men också andra viktiga behov som att ”kunna 
hantera andra stora utmaningar som hälsohot och utbrott av smitta, oavsett om detta 
är en del i en global situation eller har en antagonistisk grund.” lyfts fram. Även 
robustheten i vardagen inom hälso- och sjukvården behöver öka för att kunna klara 
effekterna vid olika katastrofer. I första läget framhålls vikten av robusta sjukhus men 
på längre sikt bör det även omfatta vårdcentraler och andra vårdinrättningar. 
Förmågan att ”… i rätt tid transportera rätt skadad till rätt vårdnivå med rätt 
transportmedel och rätt ambitionsnivå” är en viktig förutsättning för hälso- och 
sjukvården för att kunna ta hand om skadade prehospitalt och kunna frigöra 
vårdplatser på sjukhus vid krig och fredstida kriser.  
 
Ovanstående belyser några av de behov och krav som framöver kan komma att ställas 
på hälso- och sjukvården och behöver tas i beaktande både vid byggnation av ett nytt 
akutsjukhus eller ombyggnation av befintligt. Det framgår av delbetänkande ovan och 
andra pågående arbeten (så som uppdatering av MSBs skrift Robusta sjukhus) att 
sjukvården utgör en betydelsefull del av det civila försvaret och deras förmåga att 
kunna hantera olika kris- eller krigssituationer är oerhört viktigt.   
 
Kommunala beslut i övrigt 
Byggnadsnämnden gav 2019-09-26 § 210 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för att ”ändra gällande detaljplan för fastigheten 
Rimfrosten 1 samt planlägga övrig berörd och ej planlagd mark i syfte att möjliggöra 
byggnation av nytt sjukhus med tillhörande verksamheter”.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
Bebyggelse 
I dagsläget finns en 
större byggnad för 
handel på Rimfrosten 1. 
Tidigare verksamheter 
har varit Wessels, ÖB 
(överskottsbolaget) och 
Holmgrens Bil men 
idag är lokalerna 
nästintill tomma. I 
norra delen av den 
östra sidan ligger 
Räppevallen (Räppe 7:3) 
som har ett par mindre 
byggnader söder om 
fotbollsplanerna 
innehållandes 
omklädningsrum, 
förråd mm. På västra 
sidan finns en 
betongfabrik på 

fastigheten Bergkvara 6:14, närmast järnvägen. På fastigheten Räppe Stärkelsefabrik 
2:1 fanns fram tills hösten 2019 Räppe Stärkelsefabrik som funnits på platsen sedan 
1876. Men efter att produktionen la ned 2018 och byggnaderna rev 2019 återstår idag 
enbart den disponentvilla med tillhörande byggnader som ligger ute på udden mot 
Helige å. Söder om Stora Räppevägen i anslutning till Helige å ligger en 
husvagnsverksamhet (Bergkvara 6:11) med en verkstadsbyggnad i ett plan. Norr om 
järnvägen har Räppe småbåtshamn ett par små byggnader i anslutning till Räppe 
kanal.  

Bilder från området. Husvagnsverksamheten uppe till vänster, 
byggnader vid Räppevallen uppe till höger. Befintlig betongfabrik nere 
till vänster och handelsbyggnaden på Rimfrosten 1 nere till höger. 

Bilder från disponentvillan med tillhörande byggnader och trädgård.  
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Service 
Offentlig service så som bibliotek, vårdcentral mm ligger i stadens centrum cirka 4 km 
från planområdet. Närmsta området för kommersiell service är handelsområdet vid 
Grand Samarkand, beläget drygt 1 km öster om planområdet, med livsmedelsaffär, 
restauranger/matställen och ett stort utbud av affärer. Avståndet in till stadens 
centrum är cirka 4 km med ett stort utbud av kommersiell service.   
  
Planförslaget innebär att en av kommunens största målpunkter gällande offentlig 
service (akutsjukhus) förläggs inom planområdet. Det innebär en stor förändring av 
platsen och påverkan på omgivningen med bland annat ökade trafik men även 
anläggande av en tågstation för ökade tillgänglighet till det nya sjukhusområdet. 
Planförslaget innebär inte en utökad kommersiell service i området men 
centrumverksamhet tillåts inom ett område vid disponentvilla på planområdets västra 
sidan, inom fastigheten Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Anläggandet av en tågstation kan 
medföra att kommersiell service i viss utsträckning kommer att anläggs i anslutning 
till järnvägen.   
 
Trygghet och tillgänglighet 
Platser, gång- och cykelstråk ska ha öppna siktstråk för att skapa överblickbarhet och 
trygghet. God grundbelysning ska finnas inom hela området. Parkeringar ska vara väl 
upplysta och synliga för ökad trygghet. Utemiljön och byggnader ska uppfylla 
tillgänglighetskrav för bland annat rörelsehindrade och synskadade. I kommande 
bygglov ställs mer detaljerade krav. Stadsbyggnadskontorets Råd och riktlinjer för 
tillgänglighet kommer att tillämpas på offentliga miljöer och allmänplatsmark. 
 
Området är ett viktigt för fladdermöss (och många andra organismer) som är känsliga 
för belysning. Belysningen i området bör i möjligaste mån anpassas för att minimera 
den negativ påverkan på fladdermöss och andra arter. Särskilt viktigt är miljön runt 
och över vattnet, där så kallade ”mörka korridorer” bör skapas inom området. 
 
Mark  
Geotekniska förhållanden 
Planområdet delas i två delar av Helige å 
(del av Mörrumsån) som rinner från norr 
till söder genom planområdet. 
Planområdets västra del är generellt lägre 
med en marknivå mellan cirka + 160 till + 
163 m.ö.h. Det gäller även området norr 
om järnvägen i nordväst där marknivån är 
något högre, mellan cirka + 161,5 till +163,5 
m.ö.h. Den östra sidans marknivå varierar 
mellan + 162 vid strandkanten till cirka + 
166 i det sydöstra hörnet inom området 
för det planerade sjukhuset, men större 
delar av den östra sidan har en marknivå 
på cirka + 164 till + 165 m.ö.h. Området 
söder om Stora Räppevägen på den östra 
sidan varierar också mycket, mellan cirka 

Karta över jordarter inom planområdet (gul linje). 
Grönt område – isälvssediment i allmänhet, blått 
område morän (sandig-moig). 
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+ 162 vid strandkanten till + 168 m.ö.h vid Östra Räppevägens anslutning till Stora 
Räppevägen korsningen med riksväg 23.   
 
Inom planområdets östra sida består större delen av sandig-moig morän med inslag 
av isälvssediment i allmänhet för ett mindre område vid Räppevallen, den nya 
väganslutningen till Bergnäsvägen samt i södra delen längsmed Stora Räppevägen. 
Inom planområdets västra sida består den västra delen av isälvssediment i allmänhet 
medan den östra delen (området runt disponentvillan) av sandig-moig morän.  
Grundvattennivån inom området bedöms ligga relativt ytligt där den ligger strax 
under markytan i den norra delen på den östra sidan.  
 
Förorenad mark  
I korsningen Stora Räppevägen och 
Solängsvägen (Rimfrosten 1) låg 
tidigare en bensinstation. Vid 
rivningen 1986 togs även 
cisternerna bort. I slutet av 2011 
genomfördes en markundersökning 
på fastigheten Rimfrosten 1 för 
området för den gamla 
bensinstationen och då hittades 
inga markföroreningar. 
 
Nuvarande betongfabrik (Bergkvara 
6:14) utgör en av utpekade platser 
för föroreningar genom den 
identifiering som gjorts av 
länsstyrelsen. Då det är en 
pågående verksamhet har inga 
markprovtagningar skett men det 
kan bli aktuellt om verksamheten 
flyttas, läggs ned eller om andra 
förändringar sker. 
 
Norr om järnvägen (fastighet Räppe 12:1) låg tidigare en anläggning för 
träimpregnering och marken är förorenad av främst arsenik men även zink och krom. 
Höga halter av arsenik har uppmätts i ytliga lager och stora delar av 
markföroreningen har därför täckts med rena massor, som en tillfällig åtgärd, för att 
förhindra exponering. Det finns även en påverkan på grundvattnet och ytvattnet (som 
rinner söderut). Området utgör en riskklass 1, den högsta riskklassen enligt MIFO, 
metodik för inventering av förorenade områden. Flera utredningar har genomförts av 
Trafikverket. Området är högt prioriterat hos Trafikverket där en sanering planeras 
inom de närmsta åren med åtgärder för en mindre känslig markanvändning. 
Planbestämmelsen a2 - ”Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän 
sanering av markföroreningar har kommit tillstånd.” förs in på plankartan.  
 
Ett annat område inom planområdet berörs av markföroreningar. I samband med 
nedläggning och rivningen av Räppe stärkelsefabrik (fastighet Räppe stärkelsefabrik 
2:1) sanerades marken på platsen för fabriken för att klara Naturvårdsverkets 

Karta över registrerade MIFO-punkter inom 
planområdet. Planområdet är markerat med gul linje 
och MIFO-punkter med rosa cirkel.  
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riktvärden för förorenad mark ned till mindre känslig markanvändning. Detta innebär 
att marken kan bebyggas med undantag för bostäder och skola/förskola vilket kräver 
en sanering ned till känslig markanvändning. Inom saneringsområdet har PAH-
föroreningar, som inte klarar åtgärdsmålet, lämnats kvar i två mindre områden ned 
mot strandområdet. Ansvariga för saneringen bedömde att man hade lyckats få bort 
de svarta, kolhaltiga jordmassorna som visat sig innehålla höga halter av PAH, med 
ledning av utseendet på den jord som lämnades kvar. Ingen av schaktväggarna 
uppvisade en svart profil efter avslutad urschaktning. Detta har godtagits av 
tillsynsmyndigheten. Vid 
arbeten som byggnation och 
/eller grävning eller dylikt ska 
kontakt tas med 
tillsynsmyndigheten (Miljö- och 
hälsoskyddskontoret) innan 
arbeten påbörjas.  
 
Inom fastigheten Rimfrosten 1 
har sanering av PCB-haltiga 
fogar i byggnader genomförts. 
De PCB-haltiga fogarna kan ha 
lett till förorening av omgivande 
mark. Vid inventeringen som 
föregick saneringen har även 
PCB-haltiga golv i byggnaden 
uppmärksammats. Inför rivning 
av byggnader ska därför kontakt 
tas med tillsynsmyndigheten 
(miljö- och hälsoskyddskontoret) 
innan arbeten påbörjas. 
 
Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska 
den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på 
fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön.  
 
Radon 
Planområdet ligger inte inom ett område med höga värden av radon enligt 
kommunens digitala radonkartering. Bebyggelse ska emellertid ändå uppföras med 
radonsäkert byggande. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk utredningen steg 1 har genomförts under våren 2020. Större delen av 
planområdet är stört sedan tidigare genom byggnationer och motorbana/ 
fotbollsplan. Sammanfattning från rapporten ”ARKEOLOGISK INVENTERING -VÄXJÖ 
AKUTSJUKHUS. Bergunda socken i Växjö kommun, Kronobergs län”:  

Karta över ungefärlig utbredning på 
föroreningsområdet norr om järnvägen på fastigheten 
Räppe 12:1 och kvarlämnad förorening på fastigheten 
Räppe Stärkelsefabrik 2:1. Befintlig byggnad inom 
fastigheten rimfrosten 1 är markerad då 
markförorening kan förekomma. 
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”Vid inventeringen påträffades fyra röjningsrösen och en stentipp vilka samtliga 
bedömdes som yngre och därmed inte registrerades i fornreg. Spår efter stenbrytning 
har noterats på en plats men borrningen har skett maskinellt och är därmed yngre. 
Två färdvägar har påträffats varav den ena möjligen kan kopplas till disponentvillan 
vid Räppe stärkelsefabrik. Denna har registrerats i fornreg som L2020:1784. Norr om 
denna registrerades två stenmurar (L2020:1782, L2020:1783). Dessa tre registreringar 
har getts den antikvariska bedömningen övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar 
bedömda som övriga 
kulturhistoriska lämningar har 
inget formellt skydd enligt 
kulturmiljölagen men bör ändå 
visas hänsyn. I de fall dessa 
lämningar ligger i anslutning 
till planerade markarbeten, 
bör de märkas ut och 
skyddsstängslas, inför 
byggstart. Två områden har 
bedömts kunna hysa 
fornlämning under mark, 
utredningsobjekt Sweco 01-
02. Om åtgärder planeras 
inom dessa ytor bör en 
arkeologisk utredning steg två 
genomföras för att klarlägga 
fornlämningssituationen”. 
Efter redovisning av rapporten 
framkom det att inom område 
Sweco 01 finns ledningar 
nedgrävda på några meters djup. Området bedömdes därmed inte längre aktuellt för 
vidare utredning efter beslut från länsstyrelsen.  
 
En arkeologisk utredning steg 2 genomfördes under i juli 2020 för område Sweco 02 
där 29 sökschakt togs upp. Det framkom då att inga fornlämning fanns på platsen. 
Området är därmed fritt för att tas i anspråk utan att ytterligare undersökningar 
krävs. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 10 § 
Kulturmiljölagen) 
 
Natur och vegetation 
Friytor och rekreation 
Räppevallen på den östra sidans norra del utgörs idag av en tränings- och matcharena 
för Räppe GOIF. I norr ansluter planområdet till småbåtshamnen i Räppe kanal. I 
övrigt finns inga målpunkter eller rekreationsytor inom planområdet utan stora delar 
av planområdet nyttjas mycket lite av allmänheten. 
 
Räppevallen kommer i samband med byggnationen av sjukhuset flyttas öster om 
riksväg 23 och Bergnäsvägen. Ett rekreationsområde skapas närmast vattnet med 
möjlighet att röra sig runt Helige å i och med byggnation av en gång- och cykelbro för 
att koppla sjukhuset med framtida tågstation. Miljön runt disponentvillan bevaras 

Karta över funna fornlämningsområden och andra 
kulturhistoriska lämningar inom planområdet. Södra 
området utpekat som fortsatt utredningsobjekt togs bort 
utifrån befintliga ledningar inom området.  
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men utifrån vilken verksamhet som etablerar sig i byggnaderna kan delar av den bli 
mer eller mindre tillgängliga för allmänheten. Det kommer emellertid gå att röra sig i 
området genom parkmark längsmed strandkanten och i norr samt naturmark i väster. 
Småbåtshamnen vid Räppe kanal kommer fortsatt finnas kvar.  

 
Natur 
En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet under sommaren 
(Sweco, 2020-09-04). Syftet med inventeringen är att ”… identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald 
samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa”. De naturvärdesobjekt som 
värderats ha höga respektive påtagligt höga naturvärden är svårt att ersätta medan de 
med ett visst naturvärde är lättare att ersätta med liknande biotoper. 

 

Småbåtshamnen vid Räppe kanal som ansluter till planområdet i norr. 

Karta från naturvärdesinventeringen över naturvärdesobjekt, värdefulla träd, naturvårdsarter 
och invasiva arter inom planområdet. Rödmarkerat område har ett högt naturvärde, orangea 
områden har påtagliga naturvärden och de gula områdena har ett visst naturvärde. Övriga 
områden bedöms hålla obetydliga naturvärden.  
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Vattenområdet (Helige å) har bedömts ha höga naturvärden och är en förutsättning 
för en stor del av den biologiska mångfalden inom planområdet. Anledningen är att 
många arter har sitt habitat i eller kring vattnet eller använder vattnet som en 
spridningskorridor mellan andra naturområden. Utmed vattnet på båda sidor om 
Helige å växer träd och buskar vilket skapar en grönzon med varierad bredd och 
täthet. Inom denna zon växer flera stora och ett par riktigt grova träd. Enbart vid 
disponentvillan bryts denna zon med bebyggelse. Två områden med påtagligt höga 
naturvärden har identifierats i denna zon, på den östra sidan och vid disponentvillan. 
Vid disponentvillan är värden främst kopplade till de större klibbalarna i strandkanten 
som bidrar till den biologiska mångfalden både ovan och under vattenytan. På den 
östra sidan består området av strandskog med gott om äldre grova träd i varierade 
arter. Det finns rikligt av lövsly och gott om yngre hassel i de norra delarna. Det är i 
de norra delarna som spår av hasselmusen har hittats. Inom området finns även 
rester av äldre stenmur, tämligt allmänt med stubbar från nedsågade träd och högar 
med ris och växtmaterial. Resterande skogsmiljöer kring Räppevallen består av yngre 
lövskog med lövsly och kvarlämnat ris och har bedömts ha ett visst naturvärde. I 
området växer blommande sälg som är viktigt för fåglar och pollinerade insekter.   
 
I den sydöstra delen, mot korsningen riksväg 23-Stora Räppevägen, finns ett 
halvöppet område med många stora träd. Området har bedömt ha påtagligt höga 
naturvärden utifrån de äldre solbelysta träden i varierade ålder och trädart samt 
värdelement som död ved och stensamlingar. De äldre äppelträden i området är 
värdefulla för fåglar och pollinerade insekter. Mellan riksväg 23 och Bergnäsvägen har 
ett område identifierats med påtagligt höga naturvärden. Området består av ek- och 
bokskog med inslag av andra lövträd så som al och björk. Flera träd är äldre men god 
variation i ålder och trädart finns i området och tämligen allmänt med död ved i olika 
nedbrytningsfaser (både stående och liggande). Resterande del av området mellan 
riksväg 23 och Bergnäsvägen har bedömts ha ett visst naturvärde och består av 
blandskog med huvudsak tall och björk i varierade ålder från yngre till medelålders 
samt en god artvariation i fältskiktet.   
 
På den västra sidan av planområdet växer en sumpskog, söder om järnvägen ned mot 
ån och fortsatt söderut mellan den tidigare stärkelsefabriken och disponentvillan. 
Området ha bedömt ha visst naturvärde och består av yngre sumpskog med 
förekomster av död ved och småvatten. Trädskiktet består mestadels av klibbal och 
sälg där trädgårdsväxterna håller på att växa in i sumpskogen. I övrigt har ett mindre 
område med visst naturvärde identifierats på den västra sidan. Området består av 
befintligt dike med blommande buskar som rinner från befintlig betongfabrik ned 
under Stora Räppevägen. Söder om Stora Räppevägen har två områden identifierats 
ha ett visst naturvärde, dels ett skogsområde med grova alar och gott om blommande 
buskar och träd (sälg, fläder och hägg) och dels ett område nära strandkanten med 
blommande träd och örter med inslag av klibbal och ek. Övriga områden inom 
planområdet har bedömts hålla obetydliga naturvärden där flera är bebyggda eller 
hårdgjorda.  
 
Området i ett större sammanhang 
De områden som har bedöms viktiga för att behålla den biologiska mångfalden inom 
planområdet är främst kopplade till vatten- och trädmiljöer. För även om 
inventeringsområdet och därmed de värdefulla naturmiljöerna är små så är det 
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många arter som rör sig i och genom området på grund av dess många olika miljöer 
och värdestrukturer. De skyddade arter som kan komma att påverkas av en 
exploatering är hasselmöss och fladdermöss, se nedan. Vikten av att behålla befintliga 
spridningskorridorer mellan områden med värdefullare naturmiljöer i närområdet har 
därför lyfts fram i naturinventeringen. Främst är kopplingen i nord-sydlig riktning 
betydelsefull för att sammankoppla Araby-, Hovshaga- och Dragsåsens naturreservat 
i norr med Bokhultets naturreservat och Natura 2000-område i söder, där Helige å, 
som rinner genom området, utgör en mycket viktig miljö.  
 
Hasselmus 
Spår från hasselmus har hittats i buskarna utmed järnvägen på den östra sidan av 
planområdet. Arten är skyddad enligt § 4 i artskyddsförordningen vilket innebär att 
även artens habitat är skyddat och inte enbart djuret i sig. Hasselmusen bedöms 
främst leva i de täta buskagen inom trädsäkringszonen för järnvägen då deras habitat 
oftast utgörs av yngre skogsplanteringar, kraftledningsgator, i gläntor och bryn samt i 
buskrika, svagt hävdade betesmarker. Hasselmusen undviker öppna ytor, vilket 
innebär att allmänna vägar, bebyggelse, större vattendrag, välhävdade betesmarker 
och odlad mark sammantaget försvårar djurens spridning. De kan i mindre 
skogsområden, som omges av effektiva spridningshinder, endast överleva om 
området innehåller stor variation av träd och buskar och att det inte störs av 
intensiva skötselåtgärder (Översiktlig sammanställning av Boris Berglunds 
inventeringar 1977 – 2011, Länsstyrelsen Skåne län). I framtagen 
naturvärdesinventering (Sweco 2020-09-04) bedöms dess habitat inom planområdet 
inte påverkas mer än nämnvärt vid exploateringen men att det behövs ytterligare 
utredning för att säkerställa att populationen av hasselmöss inte blir avskärmade från 
habitat i omgivningen. Den utredningen är inte klar i nuläget då den först kan 
genomföras efter lövfällning.  
 
Utifrån ovan har ett 20 meter brett område av NATUR säkerställts söder om 
järnvägen på den östra sidan samt mellan riksväg 23 och Bergsnäsvägen med hänsyn 
till hasselmusens habitat och möjliga spridningsväg. Detta område sammanfaller 
nästan helt med det trädsäkringsservitut som Trafikverket idag har längsmed 
järnvägen. Inget område västerut har säkerställts i nuläget då det har bedömts som 
osannolikt att hasselmusen har passerat/passerar över Helige å. Detta är en 
uppskattning av hasselmusens behov för att trygga dess habitat från att påverkas av 
planerad exploatering inom planområdet och kan komma att justeras inför 
granskningen av planförslaget när hasselmusutredningen är genomförd.  
 
Fladdermöss 
En fladdermusinventering har genomförts under sommaren 2020 (gjord av 
Naturcentrum) för att kartlägga områdets fladdermusfauna och identifiera viktiga 
vilo- och koloniplatser för fladdermöss inom området. En traditionell inventering 
genom inspelning av läten med hjälp av autoboxar och handhållen 
fladdermusdetektor gjorde samt att hela inventeringsområde genomsöktes efter 
potentiella vilo- och koloniplatser, t.ex. trädhål, håligheter i byggnader, fågelholkar 
och dylikt. Sammanlagt har knappt 8000 ljudfiler med identifierbara fladdermusläten 
spelats in under de fyra inventeringsnätterna. Utifrån det har totalt elva bestämda 
arter eller artpar med säkerhet registrerats. Av dem kan det antas att Dvärgpipistrell, 
Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Vattenfladdermus, Mustasch-
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/Tajgafladdermus och Gråskimlig fladdermus mer eller mindre regelbundet 
förekommer inom inventeringsområdet. Arterna Trollpipistrell, Sydfladdermus, 
Mindre brunfladdermus, Fransfladdermus och Sydpipistrell samt obestämd Myotis kan 
antas vara mer tillfälliga besökare. Flest arter och inspelningar noterades vid bryggan 
nära disponentvillan och Helige åns öppna vattenspegel. Bland de observerade 
arterna är Fransfladdermus, Nordfladdermus och Sydfladdermus rödlistade som nära 
hotad, NT samt Sydpipistrell och Mindre brunfladdermus som sårbar, VU enligt 
Artdatabanken 2020. 
 
Inom inventeringsområdet 
identifierades 7 stycken mer eller 
mindre tydliga viloplatser medan 
ingen koloniplats hittades. 
Viloplatserna är alla grova lövträd 
med håligheter och utmarkerade på 
kartan till höger. De flesta av dessa 
ligger inom områden som planläggs 
som NATUR. Då inventeringen blev 
klar precis innan samrådet har inte 
planförslaget hunnit anpassas till 
dess resultat. Justeringar kan 
därmed ske inför granskningen av 
planförslaget för att ta hänsyn till 
fladdermössen inom området.  
 
Trädmiljöer och särskilt skyddsvärda träd 
Inom planområdet finns flertalet värdefulla träd och trädmiljöer som har funnits på 
platsen under en lång tid. De etablerade sig i en historisk torpmiljö där de har stått i 
ett halvöppet landskap, bestående av både åkermark och äng, som en del av det 
historiska jordbrukslandskapet. Ängsmarken har sedan fått växa igen med skog och 
området har förvandlats från jordbrukslandskap till idrottsplats och industriområde. 
Stor del av den artrika markfloran som är kopplad till ängs- och betesmarker, har 
försvunnit men har blivit ersatt av flera signalarter för värdefull skogsmark. De äldre 
träden med tillhörande ekosystem av bland annat mossor, lavar, fåglar och 
fladdermöss är (till stor del) kvar och det är det som är avgörande för områdets 
naturvärden. De äldsta träden inom planområdet bör bevars då de värden som finns 
kopplade till dessa träd är svåra att ersätta eftersom det tar flera hundra år för nya 
träd att utveckla samma värden. Även så kallade ersättningsträd, som ännu inte 
hunnit utvecklas dessa värden men är på god väg, kan vara betydelsefulla att spara för 
att få kontinuitet för naturtypen över tid.  

Karta med potentiella viloplatser markerade med 
gula punkter. Inventeringsområdet markerat med 
en röd linje. 
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Särskilt skyddsvärda träd är 
gamla träd, grova träd och större 
träd med håligheter. Den här 
typen av träd har blivit en 
bristvara i det moderna jord- och 
skogsbruket och är särskilt 
viktiga att bevara då de är habitat 
för en lång rad andra organismer 
och är en del av vårt natur- och 
kulturhistoriska arv. Äldre träd av 
till exempel alm, ask, rönn, asp och sälg når sällan upp till kriterierna för särskilt 
skyddsvärda träd, men de är ändå värdefulla träd då de är en biologisk bristvara som 
bör sparas. Inom planområdet har 58 värdefulla träd identifierats där elva stycken 
utgör grova hålträd och sex stycken är jätteträd med en stamdiameter över 100 cm. 
Fem av dessa träd har inte bedömt ingå i ovannämnda kategorier men har bedömt 
värdefulla utifrån att de utgör en bristvara i nuvarande landskap (asp och sälg). Tre av 
de inventerade värdefulla träden är placerade utanför plangräns. Utifrån placeringen 
av de värdefulla träden går det urskilja de viktigaste trädmiljöerna inom planområdet: 
området kring disponentvilla på västra sidan, på östra sidan den norra delen av 
strandområdet och sydöstra delen ned mot korsningen riksväg 23 och Stora 
Räppevägen och den norra delen av området mellan riksväg 23 och Bergnäsvägen.  
 
Utifrån ovan skyddas de sex jätteträden (ek och lönn) inom planområdet, som är 
belägna både inom kvartersmark och allmänplatsmark, med planbestämmelsen n1 – 
Befintliga träd får inte tas ned eller skadas. Befintliga markhöjder runt träd får inte 
ändras eller hårdgöras inom en cirkel med en radie 15 meter. Även krav på marklov för 
trädfällning skrivs in som en planbestämmelse för dessa träd. I övrigt har stor del av 
de värdefulla träden placerats inom området för NATUR eller PARK på plankartan. 
Planförslaget kommer emellertid innebära att fjorton träd av de inventerade 
värdefulla träden ligger inom kvartersmark eller på gränsen mellan kvartersmark och 
allmänplatsmark (park/natur) och kommer troligtvis försvinna då de inte ör skyddade 
av en planbestämmelse. Om en åtgärd kommer medföra borttagande av ett särskilt 
skyddsvärt träd som väsentligt kommer ändra naturmiljön kan eventuellt en anmälan 
om samråd enligt kap. 12 § 6 miljöbalken krävas. Den anmälan görs hos Länsstyrelsen, 
där eventuellt ytterligare inventering av skyddsvärda arter på trädet kan behövas.   

Beskrivning av vilka träd som bedöms utgöra särskilt 
skyddsvärda träd, enligt naturvårdsverkets rapport 5411-
Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet). 
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Invasiva arter 
Invasiva arter är främmande arter som snabbt sprider sig i naturen då de oftast 
saknar naturliga fiender och kan orsaka stor skada på inhemska djur, växter och 
ekosystem, vilket, på sikt, leder till en minskning av biologisk mångfald. Inom 
planområdet har de invasiva arterna kanadensiskt gullris, vresros, blomsterlupin och 
jättebalsamin hittats, kopplat till ytor påverkade av människan. Växtdelarna till dessa 
arter ska inte komposteras utan behöver förbrännas. Transport bör då ske i slutna 
kärl för att undvika att frön eller växtdelar faller av och orsakar nya bestånd längst 
transportsträckan. Bekämpning av invasiva arter bör ske innan blomning och 
upprepas flera gånger under året. Bekämpningen kan behöva ske under lång tid då 
arterna ofta återkommer år efter år trots bekämpning. Invasiva arter gynnas ofta av 
grävarbete och kan därför, till synes, öka i antal vid bekämpning. Jord och massor som 
riskerar att innehålla invasiva arter bör inte återanvändas på nya ytor då det kan bidra 
till oönskad spridning. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder i enlighet Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter. 
 
Vatten 
Höga vattenstånd/Översvämningsrisk 
Genom planområdet rinner Helige å (del av Mörrumsån) där planområdets västra sida 
översvämmas i samband med höga flöden eller/och dammhaveri. Vattendraget är 
idag reglerat uppström och nedströms planområdet. Uppströms ligger Helgasjön som 
har tre utlopp varar ett är oreglerat och två är reglerade genom dammanläggningar. 
Strax söder om planområdet ligger dammanläggningen Räppedammen som reglerar 
flödet nedströms. För att planområdet ska kunna bedömas lämplig för bebyggelse 
behöver tre aspekter av översvämningsrisk beaktas inom planområdet: översvämning 
från skyfall, höga flöden och dammhaveri. Generellt bör byggnader placeras över 

Karta med de värdefulla träden inom planområdet utifrån storlek. Planområdesgränsen är 
markerad i gult och den lilarosa gränsen visar användningsgränserna inom planområdet.  
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nivån för beräknat högsta flöde (BHF) och säkras för ett skyfall/regn med en 
återkomsttid på minst 100 år. Enbart vid undantagsfall är det möjligt att frångå dessa 
principer och kräver då att planerade åtgärder kan redovisa önskad effekt som 
möjliggör byggnation utan risk för översvämning inom planområde. Viktiga 
samhällsfunktioner bör placeras på marknivåer där goda säkerhetsmarginaler finns. I 
Växjö kommuns klimatanpassningsplan (2013) anges att bebyggelse inte ska ske inom 
områden som hotas av beräknat högsta flöde och i dagvattenhandboken (2018) anges 
att samhällsviktiga funktioner så som sjukhuset ska säkras för ett 300 års regn.   
 
Den östra sidan av planområde påverkas inte av översvämning mer än marginellt i 
strandkanten. Sjukhusbyggnaden berörs därmed inte av en översvämningsrisk men 
kan beröras indirekt utifrån att delar av Stora Räppevägen och de västra delarna av 
planområdet påverkas, dels utifrån framkomlighet till sjukhuset och redundans 
(möjlighet till fler än bara en väg) för utryckningsfordon och dels utifrån vilka 
funktioner/verksamheter som förläggs på planområdets västra delar. Utifrån följande 
har en översvämningsutredning (Sweco 2020-08-19) närmare tittat på scenarion för 
ett skyfall med återkomster på 300 år, beräknat högsta flöde i Mörrumsån samt haveri 
och driftsfelsscenario vid dammanläggningar i anslutning i planen.  
 
Översvämning vid nedisning eller andra driftsfel vid Räppedammen 
Vid en nedisning av Räppedammen, dvs att dammens luckor inte kan släppa igenom 
något flöde alls, är konsekvensen för planområdet som störst. Dammens krönnivå 
(högsta punkt) ligger högre än planområdets västra delar (med undantag på platsen 
för disponentvillan och en mindre del av den tidigare stärkelsefabriken). Det medför 
att vattnet strömmar över området som en alternativ flödesväg. Ett värsta scenario 
för planområdet antas ske vid nedisning av Räppedammen i samband med ett 100 års 
flöde (motsvarande 53 m3/s). Den maximala vattennivån inom planområdet (västra 
sidan) är då + 163, 17 m.ö.h., vilket är cirka 1,5 meter högre än den normala 
vattennivån. Det maximala vattendjupet är då inom de lägst belägna delarna på den 
västra sidan cirka 2,5 meter. Detta scenariot är svårt att bedöma sannolikhet för men 
nedisning har inträffat ett flertal gånger och scenariot kan därmed inte betraktas som 
ett extremscenario. En känslighetsanalys genomfördes där flödet justerades till 30 
m3/s istället för 53 m3/s. Även detta scenariot gav omfattande översvämning på 
planområdets västra sidan med cirka 10 centimeter lägre vattennivå. Detta innebär att 
området svämmas över även vid förhållandevis vanliga flödesförhållanden vid en 
igensättning av Räppedammen. Utifrån detta är det inte höga flöden som kan ses som 
mest problematiska utan det är den västra sidans låga marknivåer i förhållande till 
Räppedammens krönnivå som är styrande/problematiskt.  
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Översvämning vid beräknat högsta flöde 
Vid ett beräknat högsta flöde (Klass 1-flöde, 111 m3/s) är kapaciteten vid 
Räppedammen (dammanläggning strax söder om planområdet) inte tillräcklig för att 
släppa igenom det stora flödet som uppstår och vattnet tar sig över den västra sidan 
av planområdet som en alternativ flödesväg. I detta scenario har Räppedammens 
funktion bedömts vara opåverkad och klarar att släppa igenom en stor andel av flödet. 
Därmed är flödet i den alternativa flödesvägen över den västra sidan betydligt mindre 
i detta scenario, cirka 7 m3/s, än vid nedisningsscenariot där i princip hela flödet 
behöver ta sig över den västra sidan av planområdet för att ta sig vidare söderut. Vid 
en analys vilka flödesvägar som vattnet tar sig över västra sidan, visar att vattnet når 
vattenområdet både norrifrån från Räppe kanal och direkt från Helige å. För att 
avgöra källan till översvämningen inom planområdet vid beräknat högsta flöde 
genomfördes ytterligare ett scenario där en vall skapas vid småbåtshamnen vid Räppe 
kanal. En omfattande översvämning uppstår inom planområdets västra sidan även vid 
detta scenariot vilket visar att vattnet kan nå planområdet från båda hållen. Vid 
beräknat högsta flöde uppgår vattennivån i planområde till + 162,92 m vilket är cirka 
1,2 meter högre än vid normalflöde. Detta scenariot bedöms som mycket extremt med 
en åtkomsttid på cirka 10 000 år och är mindre omfattande gällande översvämning än 
vad scenariot är vid nedisningen. 

Bild från översvämningsutredningen som visar vattendjupet inom planområdet vid nedisning 
av Räppedammen vid ett 100-årsflöde. Rött område visar inom vilka delar där vattendjupet är 
som högst, över 1 m. 
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Översvämning vid skyfall 
En översiktlig skyfallskartering över Växjö togs fram av DHI (2014-09-03) som visar 
flödet på markytan när ledningsnätets kapacitet överskrids. Skyfallsscenarion har 
tagits fram utifrån ett 50-årsregn, 100-årsregn och 300-årsregn. 
Översvämningsrisken inom planområde är generellt sett liten då inga större 
vattensamlingar bildas utifrån nuvarande marknivåer inom planområdet. Tre 
områden har dock identifierats som eventuella problemområden då de utgör 
instängda områden idag. Se nedan beskrivning från översvämningsutredningen. 
(Sweco 2020-08-19). 
  

Bild från översvämningsutredningen som visar utbredningen av översvämningen vid beräknat 
högsta flöde (klass 1). Blått område visar översvämning med en vall vid småbåtshamnen (Räppe 
kanal), orange område visar tillkommande översvämningsutbredning utan vall. Ungefärliga 
flödesvägar är markerade med vita pilar, orange pil visar flödesväg utan vall vid småbåtshamnen.  
Vallen ungefärliga läge är markerat i grönt.  
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• Punkt (1) är en lågpunkt där det beräknade vattendjupet uppgår till cirka 50 

cm vid ett 300-årsregn. Enligt situationsplanen (2020-05-13) planeras en 
parkering vid lågpunkten, höjdsättningen bör därför anpassas.  

• Punkt (2) ligger i anslutning till det dagvattendike som genomskär 
planområdets västra tomt. Vattenansamlingen är belägen strax uppströms de 
två kulvertar som leder vatten under Stora Räppevägen. Det framgår ej om 
dessa kulvertar inkluderats i DHI:s modell. Swecos bedömning är att 
lågpunkten är att betrakta som ett riskområde. Enligt situationsplanen (2020-
05-13) planeras ingen bebyggelse i denna lågpunkt.  

• Punkt (3) är gång- och cykelviadukten under riksväg 23. DHI:s modell visar att 
vattendjupet i viadukten är cirka 50 cm vid ett 300-årsregn. Åtgärder för 
denna underfart diskuteras i dagvattenutredningen. 

Bild från översvämningsutredningen som visar resultat från skyfallskartering över Växjö med 
tre identifierade problemområden (punkt 1, 2 och 3). Översvämningsutbredningen vid 50-
årsregnet visas i rosa, tillkommande översvämningsutbredning vid 100-årsregnet visas i blått 
och ytterligare tillkommande översvämningsutbredning vid 300-årsregnet visas i lila. 
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Planerade åtgärder 
För att den västra sidan av planområdet ska 
vara lämplig för bebyggelse behöver mark 
kunna skapas utan risk för översvämning. 
Nedisning eller andra driftsfel vid 
Räppedammen bedöms som det mest 
kritiska scenariot med störst konsekvenser 
för planområdets västra sida gällande 
översvämning och är det scenariot som 
planförslaget behöver ta hänsyn till. I 
genomförd översvämningsutredning har 
förslag på flera olika åtgärder tagits fram 
och beskrivits. Kombination av några av de 
åtgärder som föreslås i 
översvämningsområdet har översiktligt 
testats för att se om de har en önskad effekt 
på planområdet (DHI, 2020-06-30). 
Åtgärderna är: 

• Invallning av småbåtshamnen norr 
om järnvägen behövs för att hindra 
vatten att strömma in i planområdet 
norrifrån. Åtgärden hindrar även att 
befintligt spårområde och framtida tågstation svämmas över. Den översiktliga 
beräkningen visar att vallen behöver vara cirka + 163,6 m.ö.h för att hindra 
översvämning söderut (höjd cirka 0,6 meter). 

• En invallning på västra sidan för att möjliggöra en högre vattennivå än 
nuvarande marknivå tillåter, är ytterligare en åtgärd som föreslås för att 
hindra delar av västra sidan från att översvämmas. Var invallningen placeras 
är flexibelt. Framtaget förslag är placerat en bit in på den västra sidan för att 
undvika instängda lågområden men medför att området runt disponentvillan 
kommer kunna svämmas över. Vallen behöver vara cirka + 163,0 m.ö.h för att 
hindra översvämning söderut (cirka 1,3 meter över normalvattenytan för 
Helige å) vilket ger en vall på cirka 0,6 meter. 

• Ett skibord (förbiledningskanal/brett dike beroende på utformning) planeras 
på den västra sidan av Helige å, längsmed gamla landsvägens norra sida, vilket 
medför att en kontrollerad alternativ flödesväg skapas när Räppedammens 
kapacitet inte räcker till. Vattnet leds över skibordet och vidare nedströms 
där det ansluter till Helige å igen. Vilken storlek /dimensionering denna 
flödesväg bör ha är beroende av vilken maximal vattennivå som kan tillåtas 
vid/inom planområdet samt om Räppedammen kan antas ha full 
genomsläppningskapacitet eller begränsad kapacitet pga driftsfel/nedisning. 
Utifrån nuvarande marknivåer på västra sidan behöver den alternativa 
flödesvägen dimensioneras så att den maximala vattennivån är lägre än + 162,7 
för att hindra vatten att strömma in i planområdet. I beräknat scenario har ett 
skibord förlagts på nivån + 162,4 m.ö.h. för att kunna leda bort ett flöde på 
cirka 12-15 m3/s från Räppedammen. Det motsvarar cirka 0,9-1,2 meter över 
normalvattenytan. Vattnet leds genom skibordet västerut till befintligt dike 
kommandes norrifrån från planområdet. Bottenbredden på kanalen har 
antagits vara cirka 15 meter med en släntlutning på 1:2. Befintlig kulvert under 

Karta med ungefärlig placering av planerade 
åtgärder kopplade till översvämningsrisken på den 
västra sidan. Närmare placering och utformning 
kommer att utredas vidare till granskning.  

Vall/höjdsättning 
av mark 

Vall/höjdsättning 
av mark 

Skibord/Förbi-
ledningskanal 
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gamla landsvägen kommer behöva bytas ut till en bredd på cirka 12 meter för 
att klara flödet 15 m3/s med ett vattendjup på cirka 1 meter. Åtgärder kommer 
även krävas för diket nedströms innan det åter ansluter till Helige å för att 
klara det ökade flödet vid nedisning eller andra driftsfel.  

 
I ovanbeskrivna scenario har ett flöde på 12-15 m3/s antagits utifrån att man då klarar 
ett 100 års flöde med ett totalt frånslag av båda kraftverken utan att 
vattennivåregleringslucka fungerar. Anledningen är att vid en extremsituation har 
man en möjlighet att uppströms stänga luckor i Helgasjön som medför att det 
maximala flödet till Räppedammen uppgår till cirka 12-15 m3/s (flödet i den 
oreglerade huvudfåran från Helgasjön). Helgasjöns storlek och 
magasineringskapacitet bedöms klara en tillfällig nedstängning av detta slag utan att 
skapa problem uppströms. Denna möjlighet har inte tidigare använts men med 
kombinationen av ovan föreslagna åtgärder tillsammans med stängning av luckor vid 
Helgasjön klaras ett scenario med ett 100-årsflöde och fullt frånslag av kraftstationer 
eller nedisning (tills nedisningen har åtgärdats). Föreslagna åtgärder (vallar och 
förbiledningskanal) medför också att man klarar beräknat högsta flöde (BHF) vid fullt 
fungerande dammluckor vid Räppedammen, vilket medför att uppsatta riktvärden 
klaras. Dessa åtgärder säkerställer emellertid inte att den västra sidan helt är säkrat 
från översvämning då föreslagna åtgärder inte säkerställer området från 
översvämning vid extremsituationer, som exempelvis att beräknat högsta flöde 
inträffar samtidigt som en total nedisning vid Räppedammen sker. Detta och liknande 
extremsituationer har bedömt som mycket osannolika och inte rimligt att 
dimensionera föreslagna åtgärder efter. Det utgör emellertid underlag för att själva 
akutsjukhuset inte har bedömts lämpligt att placeras på den västra sidan av 
planområdet.  
 
Ett område lämplig för bebyggelse bedöms därmed kunna skapas med en godtagbar 
risk för översvämning på den västra sidan. Föreslagna åtgärder säkrar även Stora 
Räppevägen, framtida tågstation och befintligt spårområde från översvämning i ovan 
beskrivna scenario. Fördelar med dessa kombinationer är att de är fysiska 
permanenta ingrepp som inte är beroende av tekniska lösningar och personbundet till 
ansvarig för Räppedammen vilket kan ge en osäkerhet över tid. Planbestämmelse (m1) 
om att vall ska uppföras i området (T2) mot småbåtshamnen samt inom området för 
NATUR, GATA och PARK på den västra sidan säkerställer att vattnet hindras från att 
strömma fritt över den västra sidan. Planbestämmelse (m3) om att ett 
skibord/förbiledningskanal ska uppföras i ett område längsmed gamla landsvägens 
norra sida fram till befintligt dike (inom området för Z och E1) på den västra sidan 
säkerställer att en alternativ flödesväg skapas för att leda vattnet söderut. 
Administrativ planbestämmelse om att ”Slutbesked får inte ges för byggnader innan 
åtgärder för översvämning uppförts enligt bestämmelsen m1 och m3 på västra sidan om 
Helige å/Mörrumsån och vid Räppe kanal.” säkerställer att byggnader inte tas i 
anspråk innan åtgärder kopplat till översvämningsrisken på den västra sidan har 
uppförts. Exakt utformning och placering behöver emellertid utredas vidare inför 
granskningen av planförslaget där även en alternativ flödesväg/förbiledningskanal på 
den östra sidan av Helige kommer undersökas som ett alternativ.  
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Strandskydd 
I Sverige gäller strandskydd runt om våra sjöar och vattendrag samt kust. Det är ett 
generellt områdesskydd som i allmänhet gäller 100 m upp på land och 100 m ut i 
vattnet från strandkanten men skyddet kan utökas upp till 300 m genom beslut. 
Strandskyddsbestämmelserna infördes till en början med syftet att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna, vilket ansågs vara den mest värdefulla marken ur 
friluftslivets synpunkt. År 1994 utvidgades syftet till att även omfatta strändernas 
betydelse för växt- och djurlivet (den biologiska mångfalden), dvs att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. I samband med att en detaljplan 
tas fram kan strandskyddet upphävas för ett område om det finns särskilda skäl för 
det och om intresset av anspråkstagande av området väger tyngre än strandskyddets 
syften. Om strandskyddet tidigare är upphävt i en detaljplan, återinträder 
strandskyddet när en ny detaljplan tas fram och en ny prövning för upphävande krävs 
mot de gällande reglerna. Vid upphävande av strandskyddet finns det krav på en fri 
passage längsmed strandkanten för att kunna tillgodose strandskyddets två syften 
inom denna del av det strandskyddade området.  
 
Planområdet berörs av strandskyddat område från Helige å (Mörrumsån), Norra 
Bergundasjön samt Räppe kanal där samtliga vattenförekomsterna har ett 
strandskydd på 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Se Upphävande av 
strandskyddet under rubriken Administrativa planbestämmelser för mer information.  
 
Gator och trafik 
Gatunät 
Angöring till 
planområdet sker idag 
från Stora Räppevägen både på 
östra och västra sidan, där 
Solängsvägen längs med vattnet 
leder in trafik till Räppevallen den 
östra sidan. Ingen anslutning finns 
idag in till området från riksväg 23 
eller Bergnäsvägen i öster. 
 
Byggnationen av ett nytt 
akutsjukhus inom planområdet 
kräver flera större 
ombyggnationer inom och i 
anslutning till planområdet. En ny 
trafikplats i korsningen mellan 
riksväg 23 och Stora Räppevägen-Bergsnäsvägen krävs för att hantera framtidens 
stora trafikflöden. Trafikplatsen kommer inte ingå i aktuell detaljplan utan kommer 
hanteras i en separat vägplan som handläggs av Trafikverket. Stora Räppevägen 
kommer behöva anpassas till den nya trafikplatsen och samordning av in-/utfarten 
från sjukhuset i norr och befintliga bostadsområden i söder behövs. I samband med 
anläggandet av en tågstation kommer befintligt korsning mellan Stora Räppevägen 
och Kust-till-kustbanan byggas om till en planskild korsning, över eller under 
järnvägen. Det enligt krav från trafikverket, där ytan för en planskild korsning behöver 

Planområdet (gul linje) med de större 
infrastrukturprojektens ungefärliga placering 
markerade i rött.  

Ny trafikplats. 

Tunnel under riksväg 23 
Ny tågstation/stopp Planskildhet över 

eller under järnvägen 

Ny utformning 
Stora Räppevägen 
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säkerställas i aktuellt planförslag. Det kommer bidra till att infart till befintlig 
lagerverksamhet norr om järnvägen och infart till befintlig betongverksamhet söder 
om järnvägen kommer behöva omformas. Båda infarterna trafikeras idag av mycket 
stor andel tung trafik. Omfattning och utbredning av trafikplatsen, utformning av 
Stora Räppevägen i anslutning till sjukhuset och befintliga bostadsområden samt 
utformning av planskildheten över järnvägen är i nuläget oklart. En åtgärdsvalstudie 
(ÅVS) håller på att tas fram för att samlat utreda omfattning och utformning på de 
åtgärder som krävs kopplat till infrastrukturen för sjukhuset. Den beräknas vara klar i 
början av år 2021.  
 
Sjukhuset kommer dagligen besökas av cirka 6180 personer i form av besökare, 
patienter och personal. Det baseras på 
färdmedelsfördelningen för 
nuvarande sjukhus (CLV) vilket kan 
förändras när färdmedelsfördelningen 
är klar för denna platsen. Det totala 
flödet till och från sjukhuset under ett 
dygn blir cirka 4610 fordon, till vilket 
flöden med bussar, cyklister och 
fotgängare tillkommer. För att hantera 
dessa stora trafikflöden krävs en god 
struktur och orienterbarhet till och 
inom det nya sjukhusområdet. 
Angöring till området planeras även 
fortsättningsvis ske från Stora 
Räppevägen i söder för besökare och 
patienter medan personal främst 
använder planerad tunnel under 
riksväg 23 i nordost. 
Utryckningstrafiken separeras från 
övriga trafikflöden för att säkerställa 
god framkomligheten för ambulanser. 
Alternativa kopplingar skapas för möjlighet till redundans åt både söder och öster 
genom tunnel under riksvägen till Bergnäsvägen. Godstransporter planeras angöra 
sjukhuset i norr, genom den nya tunneln under riksväg 23, där en servicebyggnad för 
varutransporter och sophantering placeras. Detta för att undvika tunga transporter 
inom sjukhusområdet.   
 
Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelväg finns utbyggd utmed Stora Räppevägen i söder/väster/norr. En 
befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23 kopplar idag planområdet till 
cykelväg utmed Bergsnäsvägen. Från tunneln inne i planområdet går en gång- och 
cykelväg söderut mot Stora Räppevägen och en västerut till Helige å innan den viker 
av söderut utmed Solängsvägen ned till Stora Räppevägen där en befintlig tunnel 
angör planområdet till bostadsområdet söderut.  
 
Gång- och cykeltrafiken kommer fortsätta angöras genom befintlig tunnel under 
riksväg 23 vilket är ett viktigt stråk in mot centrala Växjö. En bro för fotgängare och 
cyklister planeras över Helige å för att skapa en gen koppling till kommande 

Översiktlig bild över hur olika trafikflöden och 
angöring ska lösas till och inom 
sjukhusområdet, där förändring har skett. 
Busstrafiken planeras inte längre gå genom 
tunnel under riksväg 23 utan angör 
sjukhusområdet från Stora Räppevägen i 
söder.   
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tågstation och möjlighet till ett rekreativt parkstråk runt Helige å. Efter att pågående 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) för sjukhuset är klar kommer en översyn av hur man rör sig till 
och från området med cykel eller till fots göras för att säkerställa en god tillgänglighet 
för gång- och cykeltrafikanter.  
 
Järnväg 
I planområdets norra del ligger Kust-till-Kust-banan som idag utgör ett enkelspår 
med undantag för tidigare Räppestation med två spår.  
 
En tågstation planeras i planområdets nordvästra del där huvudsakliga angöringen 
och tillhörande anläggningar så som parkering mm planeras förläggas i området norr 
om järnvägen. Vilken funktion och storlek tågstationen ska ha samt dess utformning 
och anslutningar till omgivningen ingår som en del i den samlade trafikutredningen 
ÅVS Sjukhuset som håller på att tas fram. I och med anläggandet av en tågstation 
krävs en ombyggnation av korsningspunkten Stora Räppevägen – järnvägen utifrån 
säkerhetsaspekter. Planförslaget tar även hänsyn till ett framtida dubbelspår som 
kommer förläggas söder om befintligt spår in till stadens centrum. 
 
Kollektivtrafik 
Flera regionbussar passerar korsningen riksväg 23 och Stora 
Räppevägen/Bergsnäsvägen (nr 114, 123 och 144) innan de fortsätter söderut, med 
hållplats vid infartsvägen till Bredvik/Pär Lagerkvists skola samt i anslutning till gång- 
och cykeltunnel under riksväg 23 söder om korsningen. En stadsbuss (nr 4) passerar 
idag planområdet utmed Stora Räppevägen med hållplats på båda sidorna i anslutning 
korsningen med riksväg 23 och Östra Räppevägen i söder.  
 
En busshållplats för stadsbussar planeras i nuläget i anslutning till sjukhusets 
huvudentré i söder medan regionbussarnas hållplats troligen placeras utomhus i nära 
anslutning till sjukhusets huvudentré och stadsbusshållplatsen för att underlätta 
bytesmöjligheter och orienterbarhet för resenärer. En utredning kopplat till 
kollektivtrafikförsörjningen till sjukhuset pågår och planeras vara klar under hösten.   
 
Helikopter 
En helikopterflygplats planeras i anslutning till sjukhuset med uppskattningsvis cirka 
200 rörelser per år. Utifrån begränsningar av mark och svårighet att lösa in-ut 
flygningsvinklar planeras helikopterflygplatsen att byggas på taket i form av en 
helikopterplatta. Detta är mer tekniskt komplicerat men omlastningsmomentet 
undviks och viktiga minuter sparas. I anslutning till plattan behöv ett tekniktorn, 
akuthiss, mottagningshall mm. En översiktlig utredning pågår för att utreda 
förutsättningarna och möjligheterna för att anordna en helikopterplatta inom 
området. Utifrån totalförsvaret behov planeras plattan konstrueras för försvarets 
största helikopter. Inom vilket område en helikopterplatta kan uppföras, regleras på 
plankartan genom användningen F1 – Helikopterplatta på den östra sidan.  
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Parkering, varumottagning 
En stor parkeringsyta finns idag inom planområdets sydöstra del i anslutning till 
befintlig handelsbyggnad.  
 
Utifrån befintlig färdmedelsfördelning för nuvarande sjukhus behövs ungefär 1000 
bilparkeringar anordnas inom planområdet kopplat till sjukhuset. En större 
parkeringsanläggning (parkeringshus cirka 700 platser och ytterligare 120 platser 
genom markparkering) planeras i nuläget söder om sjukhuset för besökare i nära 
anslutning till huvudentrén och in/utfart till Stora Räppevägen. Parkering för 
anställda kommer ordnas norr om sjukhuset (cirka 150 platser) med angöring från 
tunneln under riksväg 23 med en sekundär entré in i sjukhuset i dess norra del för 
resenärer kommandes från tågstationen på västra sidan om Helige å. Utöver detta 
kommer även korttidsparkering och angöring behövas vid ytterligare ett par entréer, 
så som förlossning.  

Inom det nya sjukhusområdet bedöms cirka 900 cykelparkeringar behöva anordnas. 
För att bibehålla nuvarande andel resande med cykel hos anställda behöver cyklande 
främjas genom bra och gena cykelvägar, parkering under skärmtak eller i källarplan 
och tillgång till omklädningsrum/dusch.  
 
Teknisk försörjning 
Översiktlig beskrivning, planförslaget 
Utgångspunkt för den tekniska försörjningen inom området är att dela upp 
matningen från flera håll för att få en redundans och möjlighet till ringmatning för 
robusthet och minskad sårbarhet. Bild nedan visas huvuddragen över hur framtida 
sjukhusområdet planeras försörjas gällande vatten och avlopp, el, fiber samt värme 
och kyla. För att kunna skapa detta behövs två till tre service/försörjningsbyggnader 
inom sjukhusområdet. Byggnad 1 (störst) är en ”logistik och försörjningscentral” eller 
snarare ett litet minikvarter av logistik och teknik som är samordnad och som ansluts 
till kulvert med ramp. Byggnad 2 behöver fungera parallellt med byggnad 1 och vara 
geografiskt åtskilt från logistikkvarteret. Byggnaden är en komplett teknisk 
försörjningscentral som också anslutes till kulvertnätet. Byggnad 3, om inte den 

Översiktlig bild över angöring för olika trafikslag till sjukhuset med kompletterande byggnader 
till vänster där den planerade huvudentrén är det orangea området i sjukhusbyggnadens södra 
del. Översiktlig bild över parkeringar i området på bild till höger. Skisserna visar ett tidigt skede 
i planeringen och kommer troligtvis förändras under fortsatta plan- och byggprocessen.  
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integreras med byggnad 2, är en byggnad som innehåller reservkraftaggregat för 
elproduktion. För mer detaljerad information, se respektive delområde.  
 

 
 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Dricksvatten 
Idag försörjs den västra sidan av ledning kommandes från bostadsområde norr om 
järnvägen vilken dels fortsätter västerut med ledning i befintlig gata och dels vidare 
söderut genom Helige å. Ledningen väster ut säkerställs i plankartan genom u-
område inne på kvartersmark utifrån ett område på 9 meter. Befintlig ledning söderut 
till fastigheten Bergkvara 6:11 används idag men kan flyttas vid behov och skyddas 
därmed inte av ett u-område. Den östra sidan försörjs med dricksvatten från 
ledningar kommande från sydväst vid bron (Stora Räppevägen) över Helige å.  
  
Två anslutningspunkter planeras för dricksvatten, dels behålls anslutningen i sydväst 
vid Stora Räppevägens bro över Helige å och dels skapas en ny till den planerade 
försörjningsbyggnaden i det nordöstra hörnet av den östra sidan. Dock erbjuder detta 
inte en redundans utan ytterligare anslutning för reservvatten behövs. För att klara 
redundans till det kommunala nätet kan eventuellt en lokal vattentäkt skapas inom 
planområdet genom direkt upptag från Helige å. Utredning pågår för att lösa krav om 
redundans för dricksvatten och för att klargöra om befintligt ledningsnät och 
pumpstationer har den kapaciteten som krävs för en byggnation av ett akutsjukhus 
inom planområdet eller om åtgärder krävs.   
 
Spillvatten 
Idag ansluts planområdet av spillvattenledningar från bostadsområdet norr om 
järnvägen på västra sidan och på den östra sidan genom ledning kommande norr om 
järnvägen i anslutning till Bergsnäsvägen. Den ledningen går utmed järnvägen för att 
sen vika av en bit från Helige ås strandkant på planområdes östra sidan. Ledningen 
säkerställs genom ett u-området på 8 meter. Befintlig ledning söderut till fastigheten 

Övergripande skiss för hur den tekniska försörjningen ska lösas inom sjukhusområdet 
(H2O = vatten och RK = reservkraft). Byggnad 1 är här placerad i norra delen av 
planområdet och byggnad 2 och 3 är sammanbyggda i denna skiss.  
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Bergkvara 6:11 på den västra sidan används idag men kan flyttas vid behov och 
skyddas därmed inte av ett u-område.  
 
Befintliga ledningars anslutning till planområdet planeras att behållas. Ingen lokal 
rening är planerad inom planområdet men mätbrunn för provtagning kommer 
anläggas. Projektet utgår däremot från systemlösningar som medger en lokal 
separering av ”förorenat spillvatten för att kunna leda detta till ett eget reningsverk, 
likt tidigare ”smittreningssystem”. Utredning pågår för att klargöra om befintligt 
ledningsnät och pumpstationer har den kapaciteten som krävs för en byggnation av 
ett sjukhus inom planområdet eller om åtgärder krävs.   
 
Dagvatten 
Avvattningen på den östra sidan sker 
idag genom dagvattenledningar och 
brunnar anslutna direkt till 
recipienten Helige å/Mörrumsån i 
dess södra del. Räppevallen i norr 
avvattnas genom dräneringsledningar 
för att hålla planen torr vid höga 
grundvattennivåer. De ansluter också 
till recipienten Helige å/Mörrumsån 
genom ett mindre dike norr om 
fotbollsplanerna. Större delen av 
östra sidan sluttar västerut mot 
strandkanten. Viss avvattning sker till 
en lågpunkt i öster från vilket vattnet 
leds norrut för att sedan nå 
recipienten i väster genom ett dike 
norr om Räppevallen. Inom den västra 
sidan sker avvattning från byggnaders 
tak och hårdgjorda ytor samt ett 
större område uppströms (i nordväst) 
genom ett befintligt dike i väster, nära 
Stora Räppevägen. Diket mynnar ut i 
Helige å cirka 400 meter söder om 
trumman under Stora Räppevägen.  
 
Östra sidan  
Dagvattnet från parkeringar och 
byggnader planeras att genom svackdiken längs med lokalgator avledas inom 
sjukhusområdet. Svackdikena ansluts med trummor under planerad väg i väster, till 
ett svackdike längs med strandkanten. Dagvattnet norr om lågpunkten i planområdets 
östra kant, leds norrut. Därefter avleds dagvattnet längs med järnvägen mot Helige å. 
Dagvatten söder om lågpunkten leds söderut, därefter längs med sjukhusbyggnadens 
södra sida mot Helige å. Dagvatten från byggnader, omkringliggande mark och 
föreslagna reningsanläggningar föreslås därmed avledas via dessa svackdiken till 
recipienten. Förslaget bygger på att området kan avvattnas direkt till Helige å efter 
rening av vägar, parkeringsytor och lastzoner. Viktiga flödesvägar för avledning av 
dagvattenvatten markerats med pilar i kartan nedan. 

Områden (blåmarkerade) uppströms som passerar 
planområdet innan det når recipienten Helige å/ 
Mörrumsån. Huvudsakliga planområdet markerat i 
rosa och flödesvägar markerade med röda linjer.  
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Västra sidan  
Befintligt dike i områdets västra del tar emot dagvatten från avrinningsområdet 
uppströms Öjaby och befintligt industriområde. Oexploaterade ytor i den delen av 
området föreslås att användas för anläggning för ytterligare rening och fördröjning av 
dagvatten uppströms. Hänsyn behöver dock tas till översvämningsrisk. Takvatten från 
byggnader längs västerut samt dagvatten från planerad lokalgata föreslås avledas via 
ett svackdike längs lokalgatan som sedan anslutas till befintligt dike.  
  

Det befintliga diket avleds nedströms genom en trumma på 1200 mm under Södra 
Räppevägen. Utflödet från den västra sidan är relativt litet i jämfört med trummans 
kapacitet. Avledning av dagvattnet föreslås därmed ske i diket utan fördröjning. 
Eventuella flödesbegränsningar i diket (och trummor) nedströms trumman under 
Södra Räppevägen, behöver utredas då förhållandena inte är kända. Vattnet från 
övriga tak, hårdgjorda ytor och mark på den västra sidan avleds via rännor till 
svackdiken och vidare till Helige å. 
 

Förslag på dagvattenhantering på 
den östra sidan av planområdet. 
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Efter planens genomförande beräknas flödena från den östra sidan öka medan det på 
den västra sidan bedöms minska något. Utifrån närheten till recipienten (Helige 
å/Mörrumsån) bedöms ingen fördröjning behövas inom planområdet. Dagvatten från 
takytor, gångvägar mm föreslås ledas ytligt via svackdiken till recipient medan 
dagvatten från parkering, vägar och lastzoner behöver renas för att inte försämra 
MKN vatten hos recipienten Mörrumsån då de bedöms vara måttligt förorenade. 
Rening via biofilter (raingardens) eller svackdiken föreslås för att säkra att 
vattenkvaliteten inte försämras hos recipienten. Om dessa åtgärder vidtas bedöms 
påverkan på vattenkvalitén försumbar efter genomförd exploatering. Föreslagna 
åtgärder kopplat till dagvattenhanteringen inom planområdet kräver en noggrann 
höjdsättning för att rening ska kunna ske och att instängda områden inte skapas. 
 
Skyfall  
En bedömning av hur föreslagen dagvattenhantering kommer påverkas av ett skyfall 
har gjorts där fyra punkter inom planområdet har identifierats som eventuella 
problemområden.  
 

Förslag på dagvattenhantering på 
den västra sidan av planområdet. 
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Från Swecos dagvattenutredning (2020-08-19): 
1. Risk finns för översvämning där parkering och parkeringshus är planerade. I 

anslutning till dessa föreslås reningsanläggningar (biofilter och oljeavskiljare). 
Parkeringar och reningsanläggningar bör höjdsättas så att översvämning och 
instängda lågpunkter undviks.  

2. Grönytan längst i väster i planområdet nämns i utredningen som en möjlig 
plats att anlägga reningsanläggning och fördröjning av det dagvatten som 
kommer från avrinningsområdet norrifrån (Öjaby) och industrin strax norr om 
grönytan. Detta är ett riskområde för översvämning, vilket bör tas i beaktande 
om man väljer att anlägga en dagvattenanläggning på denna plats. Eftersom 
mycket vatten kommer från avrinningsområdet norr om planområdet, och 
avvattnas genom planområdet, får exploateringen inte påverka det befintligt 
dagvattensystems samt befintligt dikes kapacitet. Begränsas flödet norrifrån 
ökar risken för översvämning i den västra delen av planområdet.  

3. I planområdets östra del finns en lågpunkt, dit vatten avleds från ett 
avrinningsområde öster om planområdet. Vid platsbesök observerades tecken 
på att det stått vatten i denna lågpunkt. För att undvika översvämning, och att 
planområdet belastas av vatten utifrån, kan dagvattnet i lågpunkten tas 
omhand genom pumpning och/eller att anlägga en fördröjning i grönytan 
öster om väg 23.  

4. Vid befintlig fotbollsplan planeras en parkering och lastzon. Denna utredning 
föreslår rening (biofilter och oljeavskiljare) av dagvattnet från dessa ytor. 
Parkering, lastzon och reningsanläggningar bör höjdsättas så att 
översvämning och instängda lågpunkter undviks.  

Resultat från skyfallskartering (DHI, 2014) där fyra punkter har identifierats som 
eventuella problemområden utifrån dagvattenhanteringen i planområdet. 
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El 
För närvarande försörjs planområdets västra sidan med el från Stora Räppevägen med 
ledningar placerade i befintlig gata. På den östra sidan finns idag ledningar i 
anslutning till Stora Räppevägen (en nära Helige å och en nära korsningen med 
riksväg 23). Ytterligare ledningar ligger i anslutning till befintlig gång- och cykeltunnel 
vid Bergnäsvägen.  
 
Framtida behov är två oberoende ledningar för att tillgodose behovet av redundans, 
dels en kommandes österifrån och en från Öjaby. Sjukhuset kommer även förses med 
en egen UPS (avbrottsfrikraft) och reservkraftanläggning för att klara ett längre 
elavbrott. 
 
Fiber 
Idag försörjs planområdet av fiber från leding utmed Stora Räppevägen (västra sidan) 
och ledning kommandes från bostadsområdet nordöst om planområdet/järnvägen 
(östra sidan).  
 
Sjukhusets behov av två oberoende anslutningar kan idag tillgodoses (från norr om 
järnvägen och sydväst vid befintlig bro över Helige å) där möjlighet till ytterligare en 
anslutning vid korsningen riksväg 23 – Stora Räppevägen finns.  
 
Fjärrvärme och Fjärrkyla 
Inom området finns idag fjärrvärme utbyggt i området där befintlig ledning utmed 
riksväg 23 säkerställs genom ett u-område på 8 meter. På den västra sidan ansluter 
befintlig verksamhet till fjärrvärmeledning utmed Stora Räppevägen. Ingen fjärrkyla 
finns idag utbyggt i området. 
 
Fjärrvärme planeras inom planområde med anslutning i norra delen och i södra delen 
på den östra sidan. Det för att klara två oberoende anslutningar för redundans, även 
om ledningarna är anslutna till samma produktionsenhet. En värmepanna kommer 
byggas lokalt inom planområdet som komplement.  
 
För att uppfylla krav om robusthet behöver två oberoende produktionsanläggningar 
skapas. Hur produktionen av kyla ska ske är inte i nuläget bestämt men kommer lösas 
i egen regi inom sjukhusområdet, där ett eventuellt utnyttjande av vatten från Helige 
å kan vara ett alternativ.  
 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN 
Planbestämmelser allmänplatsmark 
GATA 
Områden markerade på plankartan med planbestämmelsen GATA är avsedda för 
lokaltrafik. Gatorna inom området utgörs både av nya, befintliga och ombyggnad av 
befintliga gator för att anpassas till den förändring som ett nytt akutsjukhus och 
tågstation kommer innebära. Gatorna kommer ha olika bredd och utformning där 
även plantering, busshållplats, elinfrastruktur (belysning- och laddstolpar mm) och 
ytor för gång- och cykelväg ingår i områden markerade med GATA. En 
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åtgärdsvalstudie (ÅVS) håller på att tas fram för att samlat utreda omfattning och 
utformning på de åtgärder som krävs kopplat till infrastrukturen för sjukhuset. Den 
beräknas vara klar i början av år 2021. Nedan följer en översiktlig beskrivning över vad 
som kommer ske i områden kopplat till användning GATA.  
 
Området väster om Helige å 
Befintlig sträckning på Stora Räppevägen och anslutande väg från söder kommer 
behållas till stor del men kommer behöva anpassas till den planskildhet som enligt 
Trafikverket kommer krävas i och med att ny tågstation anläggs i anslutning till 
korsningen. Detta kommer medföra att en ny anslutning behövs för befintlig 
betongfabrik, disponentvillan och kommande bebyggelse på den västra sidan om 
Helige å och troligtvis även för befintliga verksamheter norr om järnvägen. I nuläget 
är det oklart vart denna anslutning kommer ske men planförslaget säkerställer en viss 
yta för dess genomförande. Om den räcker eller behöver justeras kommer klargöras 
innan detaljplanen antas. Troligtvis förläggs den i anslutning till befintligt dike och t-
korsning söder om befintlig anslutning eller ytterligare österut för att klara den 
nivåskillnad en bro alternativ tunnel under järnvägen kommer orsaka. 
 
Område öster om Helige å 
Befintlig sträckning av Stora Räppevägen kommer till stor del behållas men 
utformning och samordning av in-/utfarter kommer krävas för att möjliggöra effektiv 
angöring för besökare, anställda, patienter och eventuellt buss till det nya sjukhuset, 
bostäder i söder och eventuellt en enskild anslutning för ambulansen. I områdets 
södra del, mellan Östra Räppevägen och Stora Räppevägen krävs det ett bullerskydd 
(vilket säkerställs med planbestämmelse i plankartan) för att den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid befintliga bostäder inte ska överstiga gällande riktvärden i och med den 
ökade trafiken. Stora Räppevägens anslutning till kommande trafikplats för riksväg 23 
är i nuläget oklart men kommer innebära förändringar och anpassningskrav för Stora 
Räppevägen. 
 
(GATA) 
Områden markerade på plankartan med planbestämmelsen (GATA) innebär att 
området används eller planeras att användas för lokaltrafik som inte är på marknivå 
och därmed behöver preciseras i höjdnivå, exempelvis om det rör sig om en bro eller 
tunnel. Planbestämmelsen används i kombination med en annan planbestämmelse 
som inte är inom parentes vilken utgör huvudanvändningen på marknivån.   
 
Planskildhet vid Kust-till-kust-banan och Stora Räppevägen 
I samband att en tågstation möjliggörs i planområdets nordvästra del behöver 
nuvarande korsning Stora Räppevägen – Kust-till-kustbanan byggas om till en 
planskild korsning. Det utifrån krav från Trafikverket. I nuläget är det oklart om hur 
denna planskildhet kommer se ut men detaljplanen ger möjlighet till båda 
alternativen, både anslutning över och under befintligt spårområde. Tillägget av 
(GATA) ger möjligheten till en 3D-fastighetsbildning då ägaren (och ansvarig) av bron 
kan vara en annan än fastighetsägaren av spårområdet. 
 
GÅNG CYKEL 
Området markerat på plankartan med planbestämmelsen GÅNG CYKEL avser område 
för gång- och cykeltrafik som är avskilda från det övriga vägnätet. I detta fallet avses 
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befintlig gång- och cykeltunnel från Bergsnäsvägen in till området för kommande 
sjukhus. Området säkerställs för allmän gång- och cykeltrafik och utgör en viktig och 
gen koppling för planområdet in till centrum genom den nya lagunen i norra delen av 
Norra Bergundasjön.  
 
(GÅNG CYKEL1) 
Området markerad med planbestämmelsen (GÅNG CYKEL1) är avsedd att säkerställa 
möjligheten att bygga en gång- och cykelbro över Helige å för en gen koppling mellan 
akutsjukhuset och kommande tågstation. Att planbestämmelsen är inom parantes är 
för att tydliggöra att den inte är i marknivå och siffran 1 att den utgörs av en bro. 
Planbestämmelsen används i kombination med en annan planbestämmelse som inte 
är inom parentes vilken utgör huvudanvändningen på marknivån. I detta fallet är det 
W - vattenområde. Tillägget med (GÅNG CYKEL1) är för att säkerställa allmänhetens 
tillgänglighet över Helige å och möjligheten till en 3D-fastighetsbildning då ägaren 
(och ansvarig) av bron kan vara en annan än fastighetsägaren av vattenområdet. 
 
(GÅNG CYKEL2) 
Området markerad med planbestämmelsen (GÅNG CYKEL2) är avsedd att säkerställa 
befintlig gång- och cykeltunnel under riksväg 23. Att planbestämmelsen är inom 
parantes är för att tydliggöra att den inte är i marknivå och siffran 2 att den utgörs av 
en tunnel. Planbestämmelsen används i kombination med en annan planbestämmelse 
som inte är inom parentes vilken utgör huvudanvändningen på marknivån. I detta 
fallet är det T1 – vägtrafikområde som utgör kvartersmark. Tillägget med (GÅNG 
CYKEL2) är för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet under riksväg 23 in i 
planområde med möjligheten till en 3D-fastighetsbildning då ägaren (och ansvarig) av 
tunneln kan vara en annan än fastighetsägaren eller väghållaren. 
 
NATUR 
Stor del av områdena i anslutning till Helige å är på plankartan markerade med 
planbestämmelsen NATUR. Till skillnad från planbestämmelsen PARK utgörs dessa 
områden mer friväxande grönområden med en mindre anordnad karaktär och mindre 
skötsel. Det är emellertid möjligt att även inom NATUR anlägga mindre park-, vatten- 
eller friluftsanläggningar eller andra komplement som kan tänkas behöva för 
naturområdets användning/behov, exempelvis mindre parkering och gång- och 
cykelväg. De största naturvärden inom planområdet finns i anknytning till 
vattenområdet. Det är därför viktigt att säkerställa att området närmast strandkanten 
förbli naturområde och obebyggd. Inom området kommer strandskyddet behållas för 
att säkerställa en fri passage både för allmänheten och växt- och djurlivet. Det 
innebär att strandskyddsdispens behöver sökas inför att åtgärder inom området ska 
genomföras. Genom bron i norra delen över Helige å skapas en passage som 
möjliggör ett promenadstråk runt strandkanten. Hur utformningen av dessa områden 
ska ser ut kommer tas fram till granskningsskedet av detaljplanen där stor hänsyn tas 
till områdenas naturvärden.  
 
Västra sidan av Helige å  
Området är utmed strandkanten 20 meter brett i norr och 25 meter brett i söder och 
kommer att användas för rekreation och bevarandet av de höga naturvärdena i 
strandzonen. Ett promenadstråk anläggs och anpassas till de naturvärden som finns 
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kopplat till strandkanten och vattenområdet. Ett 25 meter brett område säkerställs 
som naturmark mellan disponentvillan och platsen där Stärkelsefabriken tidigare låg. 
Det för att trygga delar av befintligt sumpskogsområde samt skapa möjlighet till ett 
gångstråk upp till parkområdet vid järnvägen. Inom område för NATUR behövs även 
anläggningar (vall/höjdsättning av mark) placeras kopplat till den översvämningsrisk 
som finns på den västra sidan där hänsyn ska tas till naturvärdena vid anläggandet.  
 
Östra sidan om Helige å 
Området varierar i bredd med två större områden i söder och norr men är som minst 
20 meter brett. Det kommer att användas för rekreation och bevarandet av de höga 
naturvärdena i strandzonen. Ett promenadstråk anläggs och anpassas till de 
naturvärden som finns kopplat till strandkanten och vattenområdet. Flera stora och 
gamla träd finns i området, framför allt i dess norra del, där tre så kallade jätteträd 
skyddas specifikt genom planbestämmelsen n1 om att träden inte för skadas eller tas 
ned, att befintliga markhöjder inte får ändras eller hårdgöras samt att marklov krävs 
för trädfällning. I områdets norra del har spår av hasselmus hittats där ytterligare en 
utredning krävs för att säkerställa att populationen av hasselmöss inte blir 
avskärmade från habitat i omgivningen. Den blir klar först under hösten men med 
hänsyn till hasselmusens habitat och möjliga spridningsväg säkerställs ett 
naturområde (20 meter brett) längsmed järnvägen, både öster och väster om riksväg 
23. Det kan komma att justeras efter att hasselmusutredningen är genomförd.   
 
PARK 
Området markerat på plankartan med planbestämmelsen PARK utgör ett mer anlagt 
parkområde för passage genom dess läge mellan planerad tågstation i norr och 
passagen över Helige å i öster samt utmed strandkanten i anslutning till 
disponentvillan. Till skillnad från planbestämmelsen NATUR kan detta område ha en 
mer anordnad karaktär som kräver mer skötsel och kan innehålla större andel 
anläggningar och mindre byggnader så som toaletter och kiosk. Inom det norra 
område markerat som PARK behövs även anläggningar (vall/höjdsättning av mark) 
placeras kopplat till den översvämningsrisk som finns på den västra sidan. I området 
markerat som PARK i anslutning till disponentvillan styr de kulturhistoriska värdena 
karaktären och utformningen av området genom planbestämmelsen n2. Miljön runt 
disponentvillan ska ses som en helhet även om den har olika markanvändningar och 
utgörs både av kvartersmark och allmänplatsmark. Se rubrik CK nedan för mer 
information om den skyddsvärda kulturmiljön runt disponentvillan. Trädmiljön runt 
disponentvillan har påtagligt höga naturvärden, framför allt kopplad till de äldre träd 
som växer i strandkanten vilka är viktiga för naturmiljön både ovan och under 
vattenytan. Strandskyddet behålls närmast strandkanten (20 m) inom vilket 
strandskyddsdispens kommer behöva sökas vid genomförandet av framtida åtgärder. 
Hur utformningen av detta området ska ser ut kommer tas fram till 
granskningsskedet av detaljplanen. 
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Planbestämmelser kvartersmark 

DKPE 
I områden markerade DKPE tillåts vård- och kontorsverksamhet, parkering- och 
tekniska anläggningar. Vård (D) är den primära användningen/funktionen och de 
övriga bestämmelserna ska stödja och komplettera dess syfte.  
 
Markanvändningen vård (D) tillåter vårdverksamhet som främst avser människor och 
som bedrivs i särskilda lokaler. Användningen kan preciseras att enbart gälla sjukhus 
men utifrån att även andra vårdverksamheter kan behövas inom området i framtiden 
förslås i nuvarande detaljplan användningen vård i dess helhet. Kontorsverksamhet 
(K) tillåter kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen 
hantering av varor. Personalbutik kan emellertid tillåtas. I markanvändning parkering 
(P) ingår alla typer av självständiga parkeringsanläggningar, dvs anläggningar som inte 
är ett direkt komplement till en annan användning. Inom markanvändningen tekniska 
anläggningar (E) tillåts tekniska ändamål där både privata och offentliga användningar 
tillåts. Användningen kan i vissa fall innebära störningar för omgivningen och kan 
behöva preciseras.   
 
Det nya akutsjukhuset planeras i området på den östra sidan om Helige å. För att 
kunna inrymma de verksamheter som behövs behöver en byggnad upp till åtta 
våningar tillåtas, där ett våningsplan varierar i höjd mellan 4,5-5 meter. Utifrån 
områdets placering inom riksintresset för kulturmiljövården Bergkvara gård regleras 
höjden på byggrätten genom en totalhöjd över nollplanet, vilket medför att inget får 

En första skiss över disponeringen av tomten för kommande sjukhus med tillhörande verksamheter. 
Skissen tog fram som underlag i detaljplanearbetet och har inte anpassats till nuvarande planförslag 
men den ger en översiktlig bild över hur området kan disponeras. Inför granskningen kommer en 
uppdatering ske för att visa en möjlig disponering av sjukhusområdet utifrån planförslaget.  
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gå över denna höjd (så som ventilationstrummor, antenner, skorsten och liknande). 
Inom delar av området tillåts en högre totalhöjd för att möjliggöra byggnation av en 
helikopterplatta med tillhörande hissanslutning, tekniktorn mm. Se rubrik F1 nedan. 
Förutom begränsning av en totalhöjd, u-område för ledningar och förbud för 
stadigvarande vistelse mot farligt gods på järnväg i norr och riksvägen i öster samt 
skydd av träd i främst den sydöstra delen av området finns ingen begränsning av 
byggrätten genom exploateringsgrad eller liknande i området. Syftet är att pröva och 
möjliggöra en byggnation av ett akutsjukhus på platsen som kan utvecklas under lång 
tid. Framtida behov och lösningar ska styras av verksamhetens behov, tillgänglighet 
för patienter, besökare och personal mm. 
 
I området på den västra sidan planeras främst användas för kompletterande 
verksamheter till akutsjukhuset så som administrativa lokaler, parkering och liknande. 
Det är svårt i nuläget att avgöra vilka framtida behov det nya akutsjukhuset kan 
behöva på platsen därmed ges ett område på den västra sidan samma 
markanvändning som på den östra sidan för att ge vårdverksamheten möjligheten att 
utvecklas över lång tid och utifrån deras egna behov. Den översvämningsrisk från 
Helige å som idag råder på den västra sidan tas hand om genom åtgärder inom natur- 
och parkmark/spårtrafikområde, för att kunna skapa en byggrätt på den västra sidan 
och trygga befintlig verksamhet och spårområdet samt kommande tågstation från 
översvämning. Se rubrik Höga vattenstånd/Översvämningsrisk för mer information. 
Även västra sidan har ingen begränsning av nyttjandegrad utan byggrätten begränsas 
enbart av en byggnadshöjd. Anledning till reglering genom byggnadshöjd och inte 
totalhöjd beror på riksintresset Bergkvara gård med riktlinjer om en variation av skala 
och utformning på bebyggelsen, där en reglering av byggnadshöjd över nollplanet kan 
bidra till en större variation av byggnader. Områdets närhet till centrumzonen och 
dess siktlinjer över det öppna kulturlandskapet innebär att en bebyggelse på högst tre 
våningar (3 meter per våning), exklusive tak/vind, är möjligt inom området. 
     
Genom markanvändningarna parkering och tekniska anläggning kan enskilda 
fastigheter för parkeringsanläggningar eller tekniska anläggningar styckas av inom 
områdena markerade med DKPE. Detta för att möjliggöra att flera olika 
fastighetsägare/aktörer kan äga/drifta anläggningar inom områdena för 
akutsjukhuset vid sidan om regionen ifall behovet uppstår i framtiden. Ett exempel 
kan vara att Växjö kommun eller Växjö energi tar över ansvaret för reservkrafts-, 
parkerings- eller reningsanläggning inom områdena.    
 
F1 

Inom delen av ovannämnda användningsområde (DKPE) har ett tillägg av 
markanvändningen flygtrafik (F) gjorts på den östra sidan inom vilken flygverksamhet 
och kompletterande handel och service till resenärer tillåts. Det inkluderar all typ av 
flygverksamhet om den inte preciseras vilken den har gjorts i detta planförslag. 
Genom siffran 1 preciseras användningen till att enbart tillåta en helikopterflygplats i 
form av en helikopterplatta. Genom regleringen F1 – helikopterplatta kan enbart en 
helikopterplatta uppföras inom område och ingen annan typ av flygverksamhet. En 
utredning pågår att undersöka förutsättningarna för anläggande av en 
helikopterplatta på sjukhusets tak. För mer information, se även Helikopter under 
rubriken Gator och trafik samt Riskanalys. 
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CK 
Inom området markerat CK tillåts en markanvändning för centrum- och/eller 
kontorsverksamhet. Kontorsverksamhet (K) tillåter kontor, konferenslokaler och 
tjänsteverksamhet med liten eller ingen hantering av varor. Personalbutik kan 
emellertid tillåtas. Markanvändningen centrumverksamhet (C) är en bred användning 
som används i områden där en kombination av verksamheter finns eller önskas 
(exempelvis handel, olika typer av service, samlingslokaler mm) och som ligger 
centralt eller på annat sätt är lätta att nå.  
 
Området ligger centralt inom det framtida sjukhusområdet med ett utbyggt 
akutsjukhus på östra sidan, tågstation på västra sidan och med en gång- och 
cykelförbindelse över Helige å i nordost. Bebyggelsen inom området (disponentvilla 
med tillhörande gårdsbyggnad, flygelbyggnad och bastu längst ut på udden) har ett 
stort kulturhistoriskt värde då de utgör de enda återstående byggnader/miljö från 
den stärkelsefabrik som tidigare fanns på den västra sidan. Byggnader med 
tillhörande trädgård skyddas i plankartan genom planbestämmelserna q, k och n2. En 
bred markanvändning genom centrum- och kontorsverksamhet tillåts för att ge stora 
möjligheter till att byggnaderna och den kulturhistoriska miljön ska kunna användas 
och bevaras. En utbyggnad av disponentvillan åt väster och norr och uppförandet av 
ytterligare komplementbyggnader bedöms möjliga i området under förutsättningen 
att hänsyn tas till de kulturhistoriska värden som finns på platsen. Begränsningen av 
områdets nyttjande ligger därmed i att de kulturhistoriska värdena inte får försämras 
eller försvinna. Vid eventuella ändringar eller vid underhåll av de skyddade byggnader 
och miljön, kan kompletterande utredningar krävas i bygglovsskedet för att 
säkerställa dess skyddsvärde som exempelvis ursprungligt utförande, materialval, 
färgsättning, snickerier, takbeklädnad, fönster-och dörrpartier/takbeklädnad mm. 
inte förvanskas eller försvinner.  
 
Planbestämmelse q, k och n2 
Disponentvillan och gårdsbyggnaden i norr skyddas med planbestämmelsen q – 
Byggnad får inte rivas eller exteriört förvanskas. Byggnadens karaktärsdrag vad gäller 
volym, proportioner, indelning material samt detaljeringsnivå ska bibehållas. Detta då 
de utgör grunden i den kulturhistoriska miljön. Bevarandevärdet för disponentvillan 
är den glasade verandan mot söder och frontespisen mot öster, material på fönster 
(trä, ursprungligen korspost) och fasader (liggande och stående gul fasspontad panel 
med vita knutar och svarta betongplattor (troligtvis tidigare lertegel), fasadens 
indelning och bevarade detaljer. Bevarandsvärdet för gårdsbyggnaden 
(ekonomibyggnad med förråd och dass) är byggandens volym, dess materialitet (gul 
locklistpanel ed vita knutar, vita fönster i trä enkla svarta plankdörrar och tak i 
pannplåt) och välbevarade detaljer (stalllyktor på fasaden). Flygelbyggnaden och 
bastun vid strandkanten är senare tillägg i miljön vars skyddsvärde närmare behöver 
undersökas för att fastställa eventuella skydds- och/eller varsamhetsbestämmelse. I 
nuvarande planförslag har byggnaderna fått en varsamhetsbestämmelse k - 
Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning material samt 
detaljeringsnivå ska bibehållas eller anpassas till befintlig kulturmiljö. Det då de 
bedöms bidra till helhetsmiljön kring disponentvillan och dess historia men har inte 
samma skyddsvärde då de utgör senare tillägg. Båda byggnaderna ligger inom område 
för översvämning och deras skick behöver studeras närmare för att avgöra eventuella 
skyddsbestämmelser. Planbestämmelsen n2 – Trädgårdens utformning ska anknyta till 
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disponentvillan och dess kulturmiljö reglerar att miljön runt disponentvilla fortsatt 
utformas som en trädgårdsmiljö med stora grönytor där byggnaderna är inbäddade i 
grönska. Särskilt lyfts entrén in till trädgården med grind och grindstolpar som 
bevarandsvärd i upplevelsen av den kulturhistoriska miljön. För mer information, se 
rubrik Riksintresse för kulturmiljö Bergkvara gård och Påverkan på riksintresse 
Kulturmiljö Bergkvara gård.  
 
E1 

Inom området markerat E1 tillåts en markanvändning för teknisk anläggning som 
preciserats genom siffran 1 till att enbart åtgärder som behövs för att säkerställa 
lösningar för dagvattenhantering och översvämningsrisk på den västra sidan tillåts 
inom området. Möjlighet att uppföra transformatorstation och pumpstation är också 
tillåtet. Både privata och offentliga anläggningar tillåts inom området. I området 
planeras för ett skibord/förbiledningskanal (planbestämmelse m3) för att skapa en 
alternativ flödesväg för det vatten som annars skulle rinna över stora delar av västra 
sidan. Vattnet leds istället på ett kontrollerat sätt vidare söderut genom skibordet och 
befintligt dike. I området kan även en dagvattenanläggning behöva placeras. 
Omfattning och utformning av skibord och ev dagvattenanläggning kommer utredas 
till granskningen av detaljplanen. Området har bedömts ha ett visst naturvärde, 
främst kopplat till de större träden i väster blommande träd, buskar och örter 
närmast strandkanten. Planerade åtgärder inom området kan medföra att större 
delen av befintlig naturmiljö försvinner.   
 
T1 

Inom områden markerade på plankartan med planbestämmelsen T1 är avsedda för 
vägtrafik som inte utgörs av allmänplatsmark för vilken kommunen är huvudman. I 
denna detaljplan utgörs dessa områden delvis av riksväg 23 där Trafikverket är 
väghållare och dels av ett större område i nordost där en förändring kommer att ske 
då en tunnel under riksvägen planeras för främst godstransporter och infart för 
personal till sjukhusområdet. Omfattning och utformning av tunneln är i nuläget 
oklart men kommer vara utrett till granskningen. Området har bedömts ha ett 
påtagligt naturvärde kopplade till den ek- och bokskog med inslag av andra lövträd 
och en stor andel äldre träd. Ett så kallat jätteträd skyddas genom planbestämmelsen 
n1 i anslutning till Bergnäsvägen.  
  
T2 

Området markerat på plankartan med planbestämmelsen T2 är avsett för järnväg. I 
detta fall innefattar det spårområdet för Kust-till-Kustbanan samt en framtida 
tågstation med tillhörande verksamheter i planområdets nordvästra del. Inom 
området finns även plats för ett framtida dubbelspår söder om befintligt spår. 
 
I nuläget är utformningen av kommande tågstation under utredningsskedet och ingår 
i den åtgärdsvalstudie (ÅVS) håller på att tas fram för att samlat utreda omfattning 
och utformning på de åtgärder som krävs kopplat till infrastrukturen för sjukhuset. 
Det för att reda ut vilken typ av station som behövs i området (station eller enbart ett 
stopp) och vilka tåg som ska stanna, för att därefter kunna avgöra storlek, utformning, 
angöring mm. Utredning beräknas vara klar i början av år 2021. Inom området behövs 
även anläggningar (vall/höjdsättning av mark) placeras för att förhindra vatten från 
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Räppe kanal att strömma in på området för kommande tågstation, nuvarande 
spårområde och vidare söderut.  
 
ZKP 
Inom område markerat med ZKP tillåts en markanvändning för verksamheter (Z), 
kontorslokaler (K) och parkering (P). Verksamheterna får inte vara störande och ska 
därmed ha en liten omgivningspåverkan. Det kan vara verksamheter som bedriver 
service, verkstäder, lager, tillverkning med tillhörande försäljning av skrymmande 
varor eller annan verksamhet av liknade karaktär. Kontorsverksamhet (K) tillåter 
kontor, konferenslokaler och tjänsteverksamhet med liten eller ingen hantering av 
varor. Personalbutik kan emellertid tillåtas. I markanvändning parkering (P) ingår alla 
typer av självständiga parkeringsanläggningar, dvs anläggningar som inte är ett direkt 
komplement till en annan användning. Detta medför att en fastighet kan styckas av 
enbart som parkeringsanläggning inom området.  
 
Nuvarande verksamhet inom området är betongtillverkning med en viss 
omgivningspåverkan genom främst damning och buller. I områdets västra del ligger 
idag även en tankstation som används av både interna och externa (se rubrik 
Riskanalys – Befintlig betongfabrik för mer information). Verksamheten utgör en 
miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig. I samband med byggnation av 
akutsjukhuset och en tågstation inom planområdet ser man en utveckling av 
planområde som på sikt går från industriverksamhet mot verksamheter med en 
begränsad omgivningspåverkan. Pågående verksamhet har rätt att fortsätta verka 
inom området även om markanvändningen inom fastigheten nu regleras med 
detaljplan. Ingen begränsning finns kopplat till nyttjandegraden inom området utan 
styrs enbart av en byggnadshöjd. Anledning till reglering genom byggnadshöjd och 
inte totalhöjd beror på riksintresset Bergkvara gård med riktlinjer om en variation av 
skala och utformning på bebyggelsen, där en reglering av byggnadshöjd över 
nollplanet kan bidra till en större variation av byggnader. Områdets närhet till 
centrumzonen och dess siktlinjer över det öppna kulturlandskapet innebär att en 
bebyggelse på högst tre våningar (3 meter per våning), exklusive tak/vind, är möjligt 
inom området. Emellertid begränsas befintlig byggrätt i norr av förbud av 
stadigvarande vistelse utifrån farligt gods på järnvägen, u-området för befintliga 
ledningar i söder samt ett skydd av ett så kallat jätteträd i områdets nordöstra del.   
 
Z 
Inom område markerat med Z tillåts en markanvändning för verksamheter. 
Verksamheterna får inte vara störande och ska därmed ha en liten 
omgivningspåverkan. Det kan vara verksamheter som bedriver service, verkstäder, 
lager, tillverkning med tillhörande försäljning av skrymmande varor eller annan 
verksamhet av liknade karaktär. Nuvarande verksamhet inom området en verkstad 
som reparerar husvagnar och husbilar och bedöms har en marginell påverkan på 
omgivningen. Ingen begränsning finns kopplat till nyttjandegraden inom området 
utan styrs enbart av en byggnadshöjd. Anledning till reglering genom byggnadshöjd 
och inte totalhöjd beror på riksintresset Bergkvara gård med riktlinjer om en variation 
av skala och utformning på bebyggelsen, där en reglering av byggnadshöjd över 
nollplanet kan bidra till en större variation av byggnader. Områdets närhet till 
centrumzonen och dess siktlinjer över det öppna kulturlandskapet innebär att en 
bebyggelse på högst tre våningar (3 meter per våning), exklusive tak/vind, är möjligt 
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inom området. I området planeras för ett skibord/förbiledningskanal 
(planbestämmelse m3) för att skapa en alternativ flödesväg för det vatten som annars 
skulle rinna över stora delar av västra sidan. Vattnet leds istället på ett kontrollerat 
sätt vidare söderut genom skibordet och befintligt dike. Denna planbestämmelse kan 
innebära en begräsning i hur området kan användas. Omfattning och utformning av 
skibord/förbiledningskanal kommer utredas närmare till granskningen av 
detaljplanen. 
 
Vattenområde 
W 
Områden markerade på plankartan med planbestämmelsen W innefattar område med 
öppet vatten. Mindre anläggningar så som bryggor, trädäck mm kan tillåtas inom 
användningen men karaktären av öppet vatten ska behållas. Strandskyddet kommer 
behållas inom områdena vilket innebär att vid uppförandet av eventuella anläggningar 
kommer strandskyddsdispens krävas. Områdets norra del mot järnvägen påverkas av 
den gång- och cykelbro som planeras för att skapa en koppling mellan 
sjukhusområdet och framtida station.  
 
(W) 
Markanvändningen inom området är GATA – allmän gata men för att säkerställa att 
vattenområde ska finnas under befintlig gata/bro läggs användningen (W) till inom 
området. Användningen är preciserad i höjd till att gälla under 
marknivån/broområdet. Detta möjliggör till en 3D-fastighetsbildning då ägaren (och 
ansvarig) av bron kan vara en annan än fastighetsägaren av vattenområdet. 
 
Administrativa planbestämmelser 
Förorenade område 
Inom T2- området (spårtrafiksområde) i planområdets nordvästra del finns förorenad 
mark som behöver saneras innan det kan tas i anspråk för bebyggelse eller andra 
anläggningar/anordningar. Berörd mark är markerade på plankartan med en 
administrativ gräns och planbestämmelse a2 om att Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän sanering av markföroreningar har kommit tillstånd. Se rubrik 
Förorenad mark för mer information.  
 
Markreservat för underjordiska ledningar 
Inom områden med planbestämmelsen u finns idag befintliga ledningar som är svåra 
eller kostsamma att flytta. Genom planbestämmelsen säkerställs att marken fortsatt 
ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar och därmed inte kan bebyggas. 
Markreservat bör enbart regleras om det på ett rimligt sätt kan kombineras med den 
huvudsakliga markanvändningen.  
 

Marklov för trädfällning 
Inom områden med planbestämmelsen n1 krävs marklov för trädfällning av det träd 
som planbestämmelsen skyddar. Marklov ska ges när trädet exempelvis utgör en fara 
och behöver tas ned av säkerhetsskäl. Giltigt skäl för nedtagning är inte nedskräpning 
av löv, skugga eller liknanden. Eventuell beskäring av trädet sker i samråd med 
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tekniska förvaltningen. Innan marklov kan ges ska en återplanteringsplan med 
angiven storlek, kvalitet och art lämnas in och godkännas i samråd med tekniska 
förvaltningen. 
 
Upphävande av strandskyddet 
Planområdet berörs av strandskydd från Helige å, Norra Bergundasjön och Räppe 
kanal där samtliga vattenförekomster omfattas av strandskydd på 100 m. I samband 
med att en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där det 
tidigare varit upphävt och strandskyddet behöver på nytt upphävas. Stora delar av 
planområdet är idag inte planlagda med undantaget är den sydöstra delen (östra 
sidan) samt Stora Räppevägen som idag är planlagt och strandskyddet är upphävt.  
 
Den västra sidan består idag av en stor öppen grusyta i söder efter rivningen av den 
fabrik som tidigare låg på platsen. I norra delen växer blandskog/lövskog närmast 
järnvägen och ut på udden ligger disponentvillan med tillhörande gårdsbyggnader 
och trädgård. Norr om järnvägen ligger Räppe småbåtshamn med båtramp, 
båtuppställningsplats och ett par mindre byggnader. Resterande del utgörs av skog i 
varierad ålder och täthet. På områdets östra sida ligger ett naturområde (lövskog) i 
norr mot järnvägen och idrottsplatsen Räppevallen med tre fotbollsplaner och 
tillhörande byggnaderna. I södra delen ligger en stor handelsbyggnad med en stor 
parkering. Flera skyddsvärda träd växer längs med strandzonen på båda sidor om 
Helige å. Området öster om riksväg 23 består av blandskog flertalet äldre träd i den 
norra delen mot järnvägen.  
 
Särskilt skäl  
Med undantag för en fri passage utmed strandkanten för Helige å föreslås 
strandskyddet upphävas inom planområdet, vilket innebär ett område på sammanlagt 
cirka 110 000 kvm. Detta redovisas på plankartan genom en administrativ gräns och 
planbestämmelsen a1. För att upphäva strandskyddet enligt planförslaget anges två 
särskilda skäl som bedöms ge stöd för upphävande inom olika delar av planområdet.  

Karta över områden inom planområdet där strandskyddet föreslås att upphävas. 
Områdena är markerade utifrån vilket särskilt skäl som anges som stöd för 
upphävandet. 
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Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 1 anges det särskilda skälet att området har tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Med 
stöd av detta skäl bedöms ett upphävande av strandskyddet närmast disponentvillan 
med tillhörande trädgård vara möjligt. Byggnaden har inte använts som en bostad på 
flera år men dess karaktär av bostadshus kvarstår. I kombination av närliggande 
gårdsbyggnader, bastu vid strandkanten och trädgård så avhålls allmänheten från att 
beträda område kommandes både från land och vatten. Villans tidigare funktion som 
disponentbostad syns i dess dominerande/ståtliga placering vilket bidrar till en 
större tomtplats jämfört med normalfallet. Med tomtplats menar man mark som har 
tagits i anspråk och där markägaren har rätt att hävda en privat zon (så kallad 
hemfridszon). Inom dessa delar har allmänheten inte tillträde. Strandskyddet föreslås 
att upphävas runt byggnaden och delar av trädgården för att ge en viss frihet kring 
utformning av platsen så området kan utvecklas för de behov ett nytt sjukhus i 
närområdet ger, alternativt ge möjlighet för en verksamhet att etablera sig på platsen. 
Strandskyddet kommer emellertid behållas i området närmast strandkanten (20 
meter) vilken även planläggs som allmänplats (NATUR) för att säkerställa kravet på en 
fri passage längs strandkanten. Det är även utmed strandkanten med dess uppväxta 
träd som de största naturvärdena finns i området. Samma särskilda skäl används för 
upphävandet av områdena ianspråktagna av befintlig betongverksamhet inom 
fastighet Bergkvara 6:14 och verkstaden för reparation av husvagnar och husbilar på 
fastigheten Bergkvara 6:11. Pågående verksamhet har en avhållande effekt på 
allmänheten som hindras från att beträda område. Området som idag består av 
naturmark på fastigheten Bergkvara 6:14 (del av fastigheten närmst vattnet) föreslås 
inte upphävas av detta särskilda skäl (se nedan). Strandskyddet inom fastigheten 
Bergkvara 6:11 föreslås emellertid i sin helhet upphävas med stöd av detta särskilda 
skäl. 
  
I Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 5 anges det särskilda skälet att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Det särskilda skälet används för tre olika typer av angelägna 
allmänna intressen inom planområdet: byggnation av ett nytt akutsjukhus med 
tillhörande verksamheter, byggnation av en tågstation med tillhörande verksamheter 
samt byggnation av nya och befintliga vägar. Områdena för åtgärder kopplat till 
dagvattenhantering och översvämningsrisk krävs både för byggnationen av ett 
sjukhus och trygga befintliga anläggningar (spårområde Kust-till-kustbanan, Stora 
Räppevägen och befintliga verksamheter) samt för omhändertagande av dagvatten 
kommandes från både inom planområdet och avrinningsområdet nordväst om 
planområdet. För att en åtgärd ska vara ett angeläget allmänt intresse ska det ge 
långsiktiga fördelar för samhället. Vid ett upphävande av strandskyddet utifrån det 
särskilda skälet ett angeläget allmänt intresse krävs även ett resonemang/prövning 
för att visa att åtgärden måste ligga inom strandskyddat område och inte kan placeras 
på en annan plats, dvs utanför strandskyddat område. Det är en förutsättning att en 
annan placering är omöjlig alternativt orimlig för att tillgodose det angelägna 
allmänna intresset. 
 
Byggnation av en tågstation bedöms vara ett angeläget allmänt intresse som ger 
långsiktiga fördelar för samhället. En stations placering är beroende av järnvägens 
sträckning men en byggnation skulle kunna vara möjlig utanför strandskyddat 
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område. I detta fall föreslås emellertid ett område för framtida station inom 
strandskyddat område för Räppe kanal. Anledningen är att det tidigare på platsen har 
funnits en station på platsen. Att inte nyttja de fördelar det ger har bedömt som 
orimligt och skäl för upphävande bedöms därmed finnas. 
 
Samma skäl används också som stöd vid upphävande av strandskyddet inom områden 
på den västra sidan om Helige å och för område öster om riksväg 23 som behöver tas 
ianspråk för nya eller befintliga vägar samt områden där åtgärder kopplat till 
dagvatten- eller översvämningsåtgärder krävs för att möjliggöra byggnation på västra 
sidan. Denna typ av åtgärder kopplade till olika typer av infrastruktur som behövs för 
ett funderade samhälle bedöms utgöra angelägna allmänna intressen som kan vara 
svåra att placeras utanför strandskyddat område då de många gånger (och så även i 
detta fall) styrs av redan befintlig bebyggelse. I aktuellt fall berörs både områden som 
redan är påverkade av befintliga vägar och områden som är naturmark men planlagda 
för gata och natur (upphävt strandskydd). Området söder om Stora Räppevägen på 
östra sidan är idag delvis planlagd för gatumark där ett område närmast stranden (15 
meter brett) planläggs för naturmark inom vilket strandskyddet behålls. Övrig del 
föreslås strandskyddet upphävas och planläggs som gatumark inför eventuella 
framtida behov av ombyggnad av Stora Räppevägen. Området söder om Stora 
Räppevägen på västra sidan är till stor del planlagt för naturmark (område närmast 
vattenkanten är oplanlagt). Strandskyddet föreslås upphävas i sin helhet inom 
området för att möjliggöra åtgärder kopplade till dagvattenhantering och 
översvämning. Det medför att ingrepp kommer ske där stor del av nuvarande 
naturmark försvinner. Det angelägna allmänna intresset bedöms här väga tyngre där 
åtgärderna bedömts omöjligt att förlägga utanför strandskyddat område kopplat till 
översvämning och orimliga gällande dagvattenhanteringen utifrån förutsättningarna 
på platsen. 
 
Ett sjukhus utgör en samhällsviktig verksamhet, dvs viktigt för att upprätthålla 
samhällets funktionalitet oavsett störningar. Se även rubrik Riksintresse – 
Totalförsvaret. Utifrån det bedöms byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande 
verksamheter vara en typ av åtgärd som utgör ett angeläget allmänt intresse. I 
prövning av platsens lämplighet innefattas även sjukhusets framtida behov av 
ianspråktagande för möjlighet att bygga ut över tid. Därav föreslår planförslaget att 
strandskyddet upphävs med stöd av detta skäl inom ett större område än vad 
nuvarande behov är där även stora delar av västra sidan berörs. Sjukhusbyggnaden 
planeras idag på den östra sidan av Helige å men tillhörande verksamheter kan på sikt 
behöva placeras även på den västra sidan.  
 
Kriterier för val av plats 
För att kunna upprätthålla sjukvård oavsett störning, ställs vissa specifika krav på den 
plats där ett sjukhus kan placeras. Det för att verksamheten ska fungera på bästa 
möjliga sätt. Inför arbetet att hitta en lämplig plats för ett nytt akutsjukhus 
definierades ett antal kriterier där flera kan kopplas till den fysiska lokaliseringen och 
genomförbarhet: 

• Närhet till väg 25 västerut. 
o Bedöms som viktigt utifrån den regionala tillgängligheten (se 

allokeringsanalys nedan) 
• Möjlighet till helikopterplatta. 
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o Bedöms som viktig utifrån ett akut- och patientvårdsperspektiv då 
snabba räddningsinsatser/transporter bidrar till att minska 
dödligheten, invaliditet och lidande. Behov av snabba transporter med 
helikopter finns inte enbart för patienter utan kan även gälla 
läkemedel, organ eller specialistpersonal.   

• Ytanspråk 12–15 hektar. 
o Bedöms som den yta som krävs för att rymma de verksamheter som 

idag finns på befintlig tomt i Växjö centrum samt möjlighet för 
utbyggnad för att kunna möta framtida lokalbehov. Befintligt CLV tar 
ca 6,4 ha i anspråk (Vasa 8: 5,4 ha, Gustav Adolf 9: 0,9 ha) 

• Möjlighet till utbyggnadsmöjlighet på sikt. 
o Bedöms som viktigt så att framtida utbyggnadsbehov eller 

förändringar i verksamheten inte hindras på grund av för liten 
tomtyta, där olika krav kan finnas för själva sjukhusbyggnaden och de 
tillhörande verksamheter.  

• Start för entreprenad inom 3,5 år räknat från maj 2019. 
o Region Kronobergs förstudie är beslutsgrundande och utgår från att 

planeringen startar 2019, att markarbeten kan påbörjas 2022 och det 
nya sjukhuset tas i drift 2027/2028. Den uppsatta tidplanen grundar 
sig på att delar av den tekniska utrustningen och lokaler i befintligt 
sjukhus har bedömts som uttjänta och behöver ersättas senast 2028. 
Annars kommer omfattande och kostsamma renoveringar krävas för 
att bibehåll en god hälso- och sjukvård. 

• Möjlighet till arbetspendling med tåg. 
o Bedöms som en viktig aspekt för att möjliggöra ett hållbart resande i 

regionen samt för att erbjuda en god tillgänglighet till sjukhuset för 
alla patientgrupper, personal och besökare. 

 
Allokeringsanalys 
För att identifiera den mest 
optimala placeringen utifrån 
länets invånares körtid till 
akutsjukhuset har en 
allokeringsanalys genomförts 
2019. Analysen bygger på 
befolkningsdata för 
invånarna i Kronobergs län 
(lokaliserade i rutor 500*500 
meter) samt vägnätet inom 
länet med information om 
hastighetsgränser. Utifrån 
dessa uppgifter får man en 
punkt (allokeringspunkt) som 
identifierar var i länet som 
den summerade körtiden med bil är som snabbast för den totala befolkningen i länet. 
 
Val av plats 
Förutom aktuellt planområde undersöktes ytterligare fem platser i Växjö stads närhet 
för byggnation av ett nytt sjukhus: Södra Fylleryd, Nylanda verksamhetsområde, 

Den röda punkten visar allokeringspunkten och den rosa 
cirkeln nuvarande planområdesplacering. 
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Brände udde, väster om Bäckaslövsområdet och väster om f.d. Ica-lagret. Avgörande 
vid val av plats var att Räppe var det enda alternativet som kunde erbjuda spårbunden 
trafik. Men även en god tillgänglighet för gång-, cykel- buss- och biltrafik, möjlighet 
med en byggstart inom 3-4 år och närheten till allokeringspunkten var mycket viktiga 
faktorer vid val av plats vilka övriga alternativ inte kunde uppfylla fullt ut. 
Lokalisering i Räppe bedöms även ge goda förutsättningar till en rekreativ och 
läkande miljö med närhet till Helige å, Norra Bergundasjön och riksintresset för 
Bergkvara gård.  
 
Att hitta platser utanför strandskyddat område som uppfyller varje krav/kriterier som 
identifierats var för sig bedöms som fullt möjligt. Men att finna en plats som uppfyller 
alla bedöms mycket svårare. Räppe utgör den plats som uppfyller uppsatta kriterier 
och utgör till stor del en redan påverkad miljön. Så utifrån detta anses en annan 
placering, utanför strandskyddat område, orimligt om inte omöjligt utifrån de 
kriterier som har varit utgångspunkten vid val av plats.  
 
Fri passage 
Vid beslut om att upphäva strandskydd finns krav på att säkerställa en fri passage 
närmast strandkanten för att trygga allmänhetens tillgång och goda livsvillkor för 
växt- och djurlivet. I plankartan säkerställs ett grönstråk i form av natur- och 
parkmark runt Helige å som är mellan 20 – 25 meter brett, (15 meter söder om Stora 
Räppevägen). Det bedöms möjligt att inom denna zon säkerställa både allmänhetens 
tillgänglighet genom ett gångstråk och goda livsvillkor för djur- och växtlivet genom 
att området närmst strandkanten kan till största delen lämnas orörd. Det då höga 
naturvärden finns kopplat till vattnet med dess strandzon. Se även rubriken Natur för 
mer information. Inför granskningen planeras en skiss tas fram för att översiktlig 
beskriva hur naturområdet längsmed strandkanten kommer att utformas.  
 
Ställningstagande gällande strandskyddet 
Utifrån ovanstående resonemang om vad som kan anses vara ett angeläget annat 
intresse och ingen möjlighet till en annan placering utanför strandskyddat område 
(för sjukhus och tågstation med tillhörande verksamheter samt infrastruktur) bedöms 
det särskilda skälet enligt 7 kap. § 18 c punkt 5 miljöbalken ge stöd att upphäva 
strandskyddet inom planområdet. Stöd för ett upphävande av strandskyddet bedöms 
även finnas inom områden med befintliga verksamheter och miljön runt 
disponentvillan utifrån det särskilda skälet 7 kap. § 18 c punkt 1 miljöbalken, dvs att 
området redan har tagits ianspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften.  
 
Sammanfattningsvis, upphävande av strandskyddet i de områden som detaljplanen 
föreslår bedöms inte motverka strandskyddets syften att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och  
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
 
Upphävande av gällande detaljplaner för att möjliggöra ombyggnad av 
riksväg 23 
I samband med att korsningen mellan riksväg 23 och Stora Räppevägen- 
Bergsnäsvägen ska byggas om för att klara framtidens ökade trafikflöde behöver en 
vägplan för området tas fram. Trafikverket är ansvarig för det arbetet. Då en vägplan 
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inte kan gå emot gällande detaljplaner behöver gällande detaljplaner som tillåter en 
användning som inte är förenlig med en ny trafikplats upphävas. Hur stort område 
som kommande trafikplats behöver är i nuläget oklart men en uppskattning har gjort i 
nuvarande planförslag. Områden där detaljplanerna föreslås upphävas är svart 
skrafferat på plankartan och är belägna i planområdets sydöstra del, i anslutning till 
befintlig korsning. Trafikplatsens omfattning/tekniska lösning ingår i den 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) som håller på att tas fram och beräknas vara klar i början av 
2021.   
 
Bygglov och Startbesked 
I samband med bygglovsprövningen ska följande särskilt beaktas: 

• Säkerhet/risk 
Säkerhetsaspekterna med hänsyn till närheten till järnväg och transporter 
med farligt gods ska särskilt beaktas. Följande riskreducerande åtgärder ska 
beaktas: 

o Avstånd mellan transportlederna för farligt gods och byggnad för 
stadigvarande vistelse ska vara minst 45 meter. (planbestämmelse m2) 

o Teknikbyggnader kan accepteras inom 45 meter givet skydd mot 
påkörning och brand. (planbestämmelse m2) 

o Separationsåtgärder ska vidtas så att flytande farligt gods inte kan 
rinna mot planområdet.  

o Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort, alternativt 
på tak på så långt avstånd som möjligt, från farligt godslederna. 
Samtliga friskluftsintag ska vara utformade med ett gemensamt 
nödstopp.  

o Helikopterflygplatsen ska placeras sa att flygrörelser över 
sjukhusbyggnaden minimeras.  
 

• Kulturmiljövärden 
Befintliga kulturmiljövärden kopplat till riksintresse för Bergkvara gård samt 
miljön kring disponentvillan ska särskilt beaktas. Följande åtgärder ska 
beaktas: 

o Miljön kring disponentvillan (kvartersmark CK och allmänplatsmark 
PARK) är kulturhistorisk värdefull. Miljön skyddas genom 
planbestämmelserna q, k och n2. Se rubrik Planbestämmelse q, k och n2 
under rubrik Förslag till detaljplan – CK samt framtagna utredning för 
mer information. 

o Vid eventuella ändringar eller vid underhåll av alla skyddade 
byggnader och miljöer kan kompletterande utredningar krävas i 
bygglovsskedet för att säkerställa att dess skyddsvärde som 
exempelvis ursprungligt utförande, materialval, färgsättning, 
snickerier, takbeklädnad, fönster-och dörrpartier/takbeklädnad mm. 
inte förvanskas eller försvinner. 
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• Översvämningsrisk 
Översvämningsrisken som idag finns på den västra sidan av planområdet ska 
särskilt beaktas. Följande åtgärder ska beaktas: 

o Slutbesked får inte ges för byggnader innan åtgärder för 
översvämning uppförts enligt bestämmelsen m1 och m3 på västra sidan 
om Helige å/Mörrumsån och vid Räppe kanal. (administrativ 
planbestämmelse). 

o Även om åtgärder genomförs för att säkra den västra sidan av 
planområdet från översvämning behöver höjdsättning av byggnader 
och mark förhålla sig till översvämningsrisken för att undvika att 
skapa instängda områden eller problemområde på den västra sidan 
om Helige å.  

 
• Föroreningar i mark 

Inom området finns tre områden som berör eller kan beröras av 
marföroreningar. Planbestämmelsen a2 – Startbesked får inte ges för ändrad 
markanvändning förrän sanering av markföroreningar har kommit till stånd är 
inlagt på plankartan för området norr om järnvägsstationen. Övriga två (inom 
naturmark söder om disponentvilla samt området vid befintlig bebyggelse på 
Rimfrosten 1) kan utgöra en risk vid eventuella markarbeten. Följande åtgärder 
ska beaktas: 

o Hanteringsplan för markföroreningar och schaktarbeten ska upprättas 
senast inför startbesked.  

o Vid arbeten som rivning, byggnation och /eller grävning eller dylikt 
ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten (miljö- och 
hälsoskyddskontoret) innan arbeten påbörjas.  

 
• Marklov för trädfällning 

Inom planområdet skyddas flera värdefulla och särskilt skyddsvärda träd 
genom planbestämmelsen n1 – Befintliga träd får inte tas ned eller skadas. 
Befintliga markhöjder runt trädet får inte ändras eller hårdgöras. och den 
administrativa planbestämmelsen Marklov krävs för trädfällning av träd 
markerade med bestämmelsen n1. Följande åtgärder ska beaktas: 

o I de fall marken runt trädet idag är hårdgjort får inte ytterligare mark 
hårdgöras.  

o Marklov ska enbart ges om ett träd blivit skadade och utgör en fara för 
människors säkerhet. Marklov för trädfällning ska inte ges om 
anledning är att det skräpar ned eller skuggar. Innan marklov kan ges 
ska en återplanteringsplan med angiven storlek, kvalitet och art 
lämnas in och godkännas i samråd med tekniska förvaltningen. Om en 
återplanteringsplan inte inkommer i tid, kan i undantagsfall storlek, 
kvalitet, art, antal, etc. skrivas in i beslut om marklovet. Det efter 
samråd med tekniska förvaltningen. 
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KONSEKVENSER  
Påverkan på riksintressen 
Kommunikation, Kust-till-kustbanan 
Planförslaget innebär att en tågstation planeras i anslutning till tidigare Räppe station 
vilket även medför en ombyggnad av Stora Räppevägen till en planskild korsning. 
Utformning av tågstation och planskildhet är idag oklart (ÅVS klar jan 2021) men en 
god framkomlighet på Kust-till-Kustbanan kommer fortsatt att finnas. I och med de 
åtgärder som planeras för att förhindra planområdet att översvämmas vid höga 
vattenflöden och nedisning av Räppe kraftstation, kommer planförslaget ha en positiv 
påverkan på riksintresset då nuvarande järnvägsspår och kommande tågstation 
tryggas från översvämning.     
 
Kommunikation, riksväg 23 
Planförslaget innebär att en tunnel kan byggas under riksvägen men detta bedöms 
inte påverka riksintresset utan god framkomlighet kommer fortsatt gälla på riksvägen. 
Planförslaget tillåter byggnation av ett akutsjukhus som bidrar till att korsningen 
riksväg 23 och Stora Räppevägen-Bergsnäsvägen kommer behöva byggas om för att 
klara de framtida ökade trafikmängderna. Denna ombyggnad hade behövt oavsett om 
ett akutsjukhus byggts på platsen men tidigareläggs nu. Ombyggnaden av korsningen 
hanteras i en vägplan som handläggs av Trafikverket och ingår inte i nuvarande 
planområde. Planförslaget bedöms inte medföra en negativ påverkan på riksintresset 
utifrån att en trafikplats byggs i korsningen för att hantera de ökade trafikmängderna.  
 
Kommunikation, flygplats Smalands airport 
Planområdet ligger cirka 4,5-5 km sydost om flygplatsen. Förutom det utpekade 
området för riksintresset behöver hänsyn tas till flygplatsens så kallade 
influensområden, vilka utgör av tre typer: flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk 
störning. Utifrån avståndet och att planområdet ligger med marginal utifrån 
redovisad bullerzon för flygplatsen bedöms inte nuvarande planförslag påverka 
riksintresset utifrån den aspekten. Planområdet är beläget inom redovisade 
hinderskurvor, inom vilka även luftfartens navigeringshjälpmedel, kommunikations- 
och radarsystem är belägna, men utifrån att nyligen lagakraftvunnen detaljplanen för 
verksamhetsområde i direkt anslutning till flygplatsen tillåter totalhöjder på + 220 
meter över havet inom det utpekade riksintresseområdet, bedöms aktuellt planförslag 
vara möjligt med den högsta tillåtna totalhöjden på + 208 meter över havet på ett 
avstånd på flera kilometer. Utifrån ovanstående bedöms aktuellt planförslag inte 
utgöra ett hinder för flygplatsen utnyttjande framöver gällande flyghinder eller 
elektromagnetisk störning.  
 
Skyddat vatten 
Mörrums ån är ett utpekat riksintresse enlig miljöbalken 4 kap 6 § vilket förhindrar att 
ytterligare utbyggnad av vattenkraftverk eller vattenreglering kan ske i Mörrumsån 
med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Nuvarande planförslag 
medför inte ytterligare utbyggnad av vattenkraftverk eller vattenreglering och 
bedöms därmed inte påverka riksintresset för skyddat vatten.   
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Totalförsvaret 
Militära del 
Utpekat påverkansområde för Kvällebergsområdet ligger en bit från aktuellt 
planområde men då planförslaget innebär en byggnation av ett akutsjukhus (stor 
påverkan på omgivningen och av samhällsviktig karaktär) kommer samråd med 
Försvarsmakten ske under detaljplaneprocessen för att säkerställa att påverkan av 
planförslaget inte ske på riksintresset. 
 
Civila del 
Planförslaget innebär att en samhällsviktig verksamhet som ingår i den civila delen av 
totalförsvaret blir möjlig på platsen. Vid nybyggnation av ett akutsjukhus kan 
anpassningar göras både till platsen och byggnaden i sig själv för att kunna ha en hög 
patientsäkerhet även vid krissituationer av olika slag. Det bidrar till att en 
nybyggnation av ett akutsjukhus inom aktuellt planområde kan medföra en positiv 
påverkan på denna del av totalförsvaret då man stå bättre rustade inför framtida 
krissituationer än vad en ombyggnad av befintliga sjukhusbyggnader kan göra.  
 
Kulturmiljö, Bergkvara Gård (G26) 
En konsekvensbedömning av planförslaget (utkast samrådshandlingar 2020-08-24) 
har gjorts utifrån påverkan på riksintresset för Bergkvara gård (Sweco 2020-09-09). 
Områden inom planområdet har delats upp i tre delar: västra sidan, östra sidan samt 
markytor för spår- och vägtrafik och ytor för översvämning utifrån vilken zon av 
riksintresset de ingår samt tillgängligt underlagsmaterial. För ytor kopplade till spår- 
och vägtrafik samt översvämning finns idag ingen eller mycket lite information om 
hur dessa ytor kommer utformas, därav är en konsekvensbedömning inte möjlig att 
göra i detta läge. Men en översiktlig bedömning har gjorts i utredning Riksintresse 
Bergkvara (G26) – Kumulativa effekter på kulturmiljön 2020-08-25 gällande planerad 
station och planskildhet. Enlig utredningen riskerar planerad planskildhet att 
”fragmentera och försvåra läsbarheten av riksintresset Bergkvara. I detta fall riskerar 
den äldre vägsträckningen samt siktlinjerna mellan stationsområdet och Storegård och 
godsallén att brytas. Det är därför av största vikt att en eventuell planskild korsning i 
detta läge byggs på ett sådant sätt så att den visuella påverkan på centrumzonen blir 
minimal. För att detta ska ske, måste vägen grävas ner under järnvägen. Annars 
riskerar påverkan på riksintresset att bli påtaglig.” Även hänsynstagande till Räppe 
småbåtshamn i norr lyfts fram: ”För att minska påverkan på Räppe hamn och 
tillhörande kanal bör ingen ny bebyggelse uppföras norr om spåren. Kanalområdet 
kräver en viss buffertzon för förståelse av miljön.” Påverkan på riksintresset utifrån 
kommande station, planskildhet samt ytor för översvämning behöver studeras 
närmare inför granskningen. 
 
Den västra sidan har de senaste åren förändrats påtagligt. I konsekvensbedömningen 
av påverkan på riksintresse för kulturmiljö för aktuell detaljplan lyfts att rivningarna 
av tidigare Räppe station (2016) och Räppe stärkelsefabrik (2019) som skett de senaste 
åren bedömt ha påtagligt skadat riksintressets industrizon då byggnaderna var en 
central del i förståelsen av godsets industriella verksamhet. Stora kulturhistoriska 
värden har förlorats och industrizonens värden i området bedöms ha försvunnit. 
Disponentvillans bevarande blir därmed ännu viktigare där ”Byggnadens placering på 
en udde med stora grönytor inbäddade i grönska är som helhet en värdefull miljö som 
bör bevaras. Övriga byggnader på tomten skapar ett sammanhang och är viktiga delar i 
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Disponentvillans historia”. Norr om disponentvillan ligger en mindre ekonomibyggnad 
med förråd och dass, en välbevarad byggnad som bör bevaras där byggandens volym, 
materialitet och välbevarade detaljer är av stor vikt. Resterande byggnaders skick, en 
flygelbyggnad och bastubyggnad med brygga vid strandkanten, behöver närmare 
studeras för att fastställa eventuella skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser. 
Även entrén till disponentvillan med grind och grindstolpar lyfts fram som 
bevarandsvärda för miljön i sin helhet. Om naturmarken väster utökas för att inte 
inkräkta på grönområdet kring disponentvillan, planbestämmelser kompletteras med 
utformningsbestämmelser och förtydligande i planbeskrivning och eventuellt tillägg 
av planbestämmelse som ger en variation av byggnadshöjder i området så bedöms 
planförslaget medföra en neutral påverkan på riksintresset rörande den västra sidan 
av planområdet. En väl genomförd byggnation bedöms till och med kunna ” … 
innebära en förbättring genom att åter aktivera området och ge fler möjlighet att 
upptäcka kulturmiljön i och omkring området. ” 
 
Planförslagets tillåtna totalhöjder och exploaterbar yta på den östra sidan bryter 
starkt mot områdets befintliga bebyggelse och följer inte riktlinjerna för torpzonen. 
Den föreslagna sjukhusbyggnaden medför en avsevärd skalförskjutning inom 
riksintresset och en stor förändring av områdets nuvarande karaktär, det även om 
områdets nuvarande bebyggelse saknar en koppling till Bergkvara gård både gällande 
skala och utformning. Stora Räppevägen utgör även den närmsta entrén till 
riksintresset från centrala Växjö där utformningen av miljön runt Stora Räppevägen 
blir viktig för upplevelsen av entrén in till riksintresset. Planförslagets höga 
byggnadsvolym fram till Stora Räppevägen tillsammans med föreslaget bullerskydd på 
vägens södra sida kan skapa ett avskärmat gaturum utan kontakt med den av 
riksintresse värdefulla miljö man befinner sig i. Planförslaget behöver därmed ” … 
begränsa byggnation i anslutning till Stora Räppevägen så att den inte inkräktar på 
siktlinjer över Räppegölen från vägen.” Mycket av de kulturhistoriska spår som finns 
kvar i området på den östra sidan är kopplade till områdets naturvärden, det tidigare 
torplandskapet med träd, stenmurar och annan växtlighet, och är därmed viktiga att 
bevara. Planförslaget skyddar delar av dessa värden genom planbestämmelser för 
naturmark och skydd av träd men anpassning av bebyggelsen efter naturen även i 
övriga delar av planområdet är viktig så den historiska kopplingen med Bergkvara 
gods inte förloras ännu mer. En exploatering av området bedöms inte som oförenligt 
med riksintresset enligt konsekvensbedömningen men den skala och utbredning av 
exploateringen som nuvarande planförslag nu tillåter tillsammans med påverkan både 
siktlinjer och risk att barriärer skapas, medför att bedömning på den östra sidan 
bedöms innebära en risk för påtaglig skada på riksintresset.   
 
Sammanfattningsvis har planförslaget stor påverkan på riksintresset på grund av den 
föreslagna skalan på planområdets östra sida som påverkar en större del av 
riksintresset och inte enbart det angränsande omgivningen. De öppna siktlinjerna 
över odlingslandskapet kopplade till centrumzonen och godset påverkas av den stora 
bebyggelsevolymen och därmed bedöms planförslaget innebära risk för påtaglig 
skada. Men ” … genom en exploatering i en mindre skala, tillsammans med ett arbete 
med att förbättra tillgängligheten till riksintresset finns istället en möjlighet att 
förstärka och utveckla riksintresset”. I rapporten ”Fördjupad beskrivning av en 
kulturmiljö av riksintresse” är följande riktlinje ett exempel på hur miljön vårdas, stärks 
och utvecklas: ”Stärk områdets funktion som tätortsnära friluftsområde i ett 
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kulturlandskap genom att anlägga leder för vandring och cykling (längs med befintliga 
och historiska vägsträckningar) som kopplas samman med friluftsområdet kring Norra 
Bergundasjön och som leder igenom godslandskapet alla delar.”” 

Ställningstagande  
För att kunna upprätthålla sjukvård oavsett störning, ställs vissa specifika krav på den 
plats där ett sjukhus kan placeras. Det för att verksamheten ska fungera på bästa 
möjliga sätt. Inför arbetet att hitta en lämplig plats för ett nytt sjukhus definierades 
ett antal kriterier av regionen där flera kan kopplas till den fysiska lokaliseringen och 
genomförbarhet. Se rubrik Upphävande av strandskydd för mer information om 
kriterierna och val av plats. Att hitta en plats lämplig för ett nytt sjukhus som 
uppfyller varje krav/kriterier som identifierats var för sig bedöms som fullt möjligt. 
Men att finna en plats som uppfyller nästintill alla bedöms betydligt svårare. Räppe 
utgör en sådan plats vilket också omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
Bergkvara gård.  
 
Hur en sjukhusbyggnad utformas är starkt styrt av olika patientflöden, där exempelvis 
operationsavdelningen och röntgen behöver ligga i nära anslutning till 
akutmottagningen. Utifrån detta placeras olika avdelningar som är länkade till 
varandra och på så sätt byggs ett sjukhus upp utifrån en inre struktur som medger en 
liten påverkan på dess volym och utformning. Patientflöden för bästa möjlig vård och 
patientsäkerhet styr vilket också ska vara det som kommer i första hand vid 
byggnation av ett nytt akutsjukhus. Men detta medför att den höga och stora 
byggnadsvolym som enligt planförslaget placeras på den östra sidan av planområde är 
oflexibel och omöjlig att anpassa, dels till de riktlinjer som lyfts fram för torpzonen 
och dels till sjukhusbyggnadens visuella påverkan på de siktlinjer från godset och 
centrumzonen som bidrar till att planförslaget bedömts påtaglig skada riksintresset 
för Bergkvara gård.    
 
Det framgår av Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskaps delbetänkande 
från våren 2020 och andra pågående arbeten (så som uppdatering av MSBs skrift 
Robusta sjukhus) att sjukvården utgör en betydelsefull del av det civila försvaret och 
deras förmåga att kunna hantera olika kris- eller krigssituationer är oerhört viktigt. Se 
även rubrik Riksintresse – Totalförsvaret. Enligt 3 kap. § 10 miljöbalken framgår det att 
ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska det eller de ändamål 
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och den 

Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets modell för analys av påverkan på riksintresset. 
Från Konsekvensbedömningen för kulturmiljö, Sweco 2020-09-09. 
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fysiska miljön i övrigt, ges företräde. Om området behövs, helt eller delvis, för en 
anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. 
 
MKN för vatten och luft 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvaliteten och 
är juridiskt bindande, fastställda av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet.  
 
Luft 
”Frisk luft” är ett av riksdagens uppsatta miljökvalitetsmål, där luften ska vara så ren 
att människors hälsa och djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå 
detta mål är miljökvalitetsnormer ett av styrmedlen. Kommunerna har ansvaret att 
kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna.    
 
En luftkvalitetsberäkning har gjorts för riksväg 23 med hjälp av det förenklade 
beräkningsverktyget VOSS som baseras på SMHIs modellsystem SIMAIR. Beräkningen 
är daterad 2020-09-11 och baseras på trafikmängden 22 500 fordon/dygn (riksväg 23, 
trafikflöden för utbyggt akutsjukhus 2040), gaturumsbredden 45 m (från fasad till 
fasad baserad på avstånd för stadigvarande vistelse från riksvägen), hushöjden 40 m 
(totalhöjden för byggnad 40 meter från vägkant), att ingen sandning sker vintertid 
(saltning istället), samt andelen tung trafik är 5 %. Skyltad hastighet utmed riksväg 23 
vid planområdet varierar i nuläget, från 90 km/h ned till 50 km/h. Korsningen mellan 
riksväg 23 och Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen ska byggas om men utformning, 
hastighet mm är i nuläget oklart. En luftberäkning har därmed genomförts med 
hastighet 90km/h och 50km/h.  
  
Beräkningen innefattar kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Beräkningarna för 
90km/h år 2040 visar på halter som underskrider den nedre utvärderingströskeln för 
både kvävedioxid och partiklar (PM10). Men för PM10 enbart med en liten marginal 
vilket kan behöva undersökas närmare. Beräkningarna för 50km/h år 2040 visar på 
halter där den nedre utvärderingströskeln underskrida men med liten marginal för 
både kvävedioxid och PM10. Utifrån detta kan en fördjupad kartläggning/beräkning 
behöva göras när översiktlig utformning av trafikplatsen i korsningen riksväg 23-Stora 
Räppevägen/Bergsnäsvägen framtagen, för att säkerställas att miljökvalitetsnorm för 
luft inte överskrids. 
 
Vatten 
För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk status (miljögifter och 
föroreningar) och ekologisk status (biologiska, fysikalisk-kemiska, och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer). För grundvatten finns miljökvalitetsnormer för 
kemisk status och kvantitativ status (dvs. att det råder balans mellan uttag och 
nybildning av grundvatten). Recipienten för planområdet är Mörrumsån, delsträcka 
Bergkvarasjön-Helgasjön, som rinner genom planområdet och är cirka 4 km lång. 
Nuvarande statusklassning för Mörrumsån är måttlig gällande den ekologiska 
statusen och ej god gällande den kemiska statusen.  
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Delsträckans måttliga ekologiska status beror på följande miljöproblem: fisk och 
hydromorfologi. Utpekade påverkanskällor som rör dessa problem är: 

- urban markanvändning  
- förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar  
- förändring av hydrologisk regim  
- förändring av morfologiskt tillstånd. 

 
Några av påverkanskällorna ligger utanför detaljplanens rådighet; förändring av 
konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar samt i viss mån förändring av 
hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd. Detaljplanen är inom ett område som 
redan idag är ianspråktaget med artificiella ytor och till viss mån hårdgjort. De största 
naturvärden inom planområdet finns i anknytning till vattenområdet. Det är därför 
viktigt att säkerställa att området närmast strandkanten förbli naturområde och 
obebyggt. Inom området kommer strandskyddet behållas för att säkerställa en fri 
passage både för allmänheten och växt- och djurlivet. 
 
Planen har rådighet för påverkanskällan Urban markanvändning. Helgasjön i norr och 
Bergkvarasjön i söder är klassade i Växjö kommuns dagvattenhandbok som känsliga 
recipienter gällande näringsämnen, vilket oftast grundar sig på halter av totalfosfor. 
Dessutom utifrån att flera större sjöar i Mörrumsån hotas av övergödning idag medför 
att det i princip alltid är relevant att reducera fosforhalter i dagvattnet med 
Mörrumsån som recipient. Växjö kommun arbetar generellt med att reducera fosfor 
enligt dagvattenhandboken.  
 
Mörrumsån är bedömd att inte uppnå god kemisk status med avseende på kvicksilver 
och polybromerade difenyletrar (PBDE). Mörrumsån har fått undantag i form av 
mindre stränga krav kopplat till detta där det bedöms som tekniskt omöjligt att sänka 
halterna av dessa ämnen till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. De 
nuvarande halterna får emellertid inte öka. Gränsvärdena för kvicksilver och PBDE 
överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster: sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Därmed klassas samtliga ytvatten i landet som ”uppnår ej god” status om 
inte mätdata finns för enskilda vattenförekomster. Källan för dessa utsläpp är 
atmosfärisk deposition genom att utsläpp av kvicksilver och PBDE har under lång tid 
skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga luftburen spridning och 
storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. Miljöövervakning av dessa 
miljögifter saknas vilket bidrar till en viss osäkerhet vid bedömning av risken för 
försämring till 2027. Påverkanskällan bedöms ligga utanför planens rådighet.  
 
Dagvatten ska i så stor utsträckning som möjligt omhändertas och fördröjas inom 
kvartersmark, så kallat lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvattnet från 
hårdgjorda ytor inom planområdet föreslås att generellt hanteras och renas genom 
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öppna dagvattenlösningar så som svackdiken och biofilter (raingardens) innan de leds 
till recipienten. Det är mest fördelaktigt ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv 
och ger även positiva effekter så som ökad biologisk mångfald och ökade estetiska 
värden. För att möjliggöra denna typ av dagvattenhantering är höjdsättning viktig så 
att dagvatten leds bort från byggnader, mot gator och grönytor samt att inga 
instängda ytor skapas. Gator ska förläggas lägre än övrig mark så att dagvatten kan 
avledas ytligt vid extrema regn, med undantag för kommande utryckningsvägar. Se 
även rubriken Dagvatten under Teknisk försörjning. Utifrån ovanstående 
dagvattenhantering bedöms det dagvatten som kommer till recipienten Mörrumsån 
(delsträcka Bergkvarasjön – Helgasjön) ha så god kvalitet att planens genomförande 
inte medför en risk att MKN vatten inte kan uppnås.   
 
Hälsa och Säkerhet 
Buller 
Framtagen bullerberäkning gäller för väg- och spårtrafik. Planerad helikopterplatta 
och dess påverkan ingår inte i nu framtagen bullerberäkning. Riktvärden för 
flygtrafikbuller vid vårdlokaler är 55 dB(A) FBN (dygnsekvivalent ljudtrycksnivå 
utomhus och 70 dB(A) maximalljudnivå utomhus, där buller från helikopter också 
bedöms som flygbuller och samma riktvärden gäller. I anslutning till en 
helikopterplatta, som är aktuellt i detta fallet, kan olägenhet för människors hälsa 
uppstå om inte skyddsåtgärder vidtas. Exempel på en skyddsåtgärd kan vara att styra 
trafiken åt ett visst håll för att minimera påverkan på närboende. Utryckningstrafik 
lyfts emellertid upp som ett undantag då den behöver åka den snabbaste vägen till sin 
destination. Andra skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga är exempelvis 
bullerisolering av byggnader för att klara inomhusvärden i anslutning till 
helikopterplattan. En helikopterutredning pågår för att övergripande klargöra 
förutsättningarna för en helikopterplatta på platsen utifrån bland annat buller.     
 
Riktvärden för ljudnivå utomhus finns inte för vårdlokaler när det gäller väg- och 
spårtrafik. När det gäller ljudnivån inomhus anges riktvärde för högsta ljudnivå från 
trafik för respektive utrymme i SS 25268. Utifrån att ett sjukhus planeras inom 
planområdet kan emellertid en ambitionsnivå gällande ljudnivåer utomhus vara att 
skapa ljudskyddade miljöer för utomhusvistelse som motsvarar de som gäller för 
uteplats vid nybyggnation av bostäder. Riktvärden för uteplats är att 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. I framtagen 
bullerutredning (Sweco, 2020-06-18) har olika områden i anslutning till planområdet 
identifierats och bedömts utifrån om de klassas som ”äldre befintlig miljö” eller ”nyare 
befintlig miljö” för att avgöra vilka riktvärden för ljudnivåer som aktuell detaljplanen 
ska ta hänsyn till. En jämförelse har därefter gjorts gällande Naturvårdsverkets 
riktvärden och Trafikverkets riktvärden för bostadsbebyggelse för att identifiera om 
olika riktvärden gäller vid framtagande av en ny detaljplan och vid ny- och väsentlig 
ombyggnad av infrastruktur. Det då planerad trafikplats i korsningen riksväg 23 – 
Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen planläggs separat i en vägplan och inte ingår i 
nuvarande planförslag.  
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Område 2 och 4 har detaljplaner 
lagakraftvunna 1959-12-31 
respektive 1963-10-31 som 2001 
ändrades. Ändring reglerade 
emellertid enbart för att avveckla 
befintliga vägföreningar inom 
planområdena och inga ytterligare 
förändringar genomfördes. 
Områdena bör därmed klassas som 
”äldre befintlig bebyggelse” då 
”ingen nybyggnation av bostäder 
eller ny- och väsentlig ombyggnad 
av infrastruktur har skett efter 
våren 1997”. Men då riktvärden 
skulle skilja sig åt mellan prövning 
av en ny detaljplan och kommande 
vägplan för korsningen riksväg 23 – 
Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen 
har områden i framtagande 
bullerberäkning identifierats som 
”nyare befintlig miljö” för att 
undvika att en fastighet jämförs 
mot olika riktvärden i olika 
bullerutredningar.  
 
Tre olika trafikscenarion har tagits fram: nuläge, utbyggnad utan sjukhusområdet och 
utbyggnad av sjukhusområdet. Trafikdata för nuläge, 2030 utan sjukhus och 
tillkommen trafik med sjukhus 2030 är mottagen från Växjö kommun. För att få fram 
trafikprognos för år 2040 för att stämma överens med prognosåret för tågtrafiken, 
har trafiken 2030 utan sjukhus räknats upp med Trafikverkets uppräckningstal (EVA 
giltig fr.o.m. 2019-04-01) som för Kronobergs län är 24 %. Därefter har tillkommen 
trafik från sjukhusområdet adderats. Resultatet har sedan stämts av med pågående 
trafikmodellering i Växjö kommun som görs av Sweco Society. Resultatet presenteras 
i tabellen nedan och är den trafikdata som används i genomförda bullerberäkningar. 
Hur trafiken planeras 
inne på området har ej 
tagits med i detta 
skede då det 
fortfarande är allt för 
osäkert. Därav har 
främst 
omgivningspåverkan 
studeras i nu 
genomförd 
bullerberäkning.  
 

Identifiering av olika område i anslutning av 
planområdet. Alla områdena innehåller bostäder 
och område tre även skola och förskola. 
Planområdet är markerat med lila linje. 



 
SAMRÅDSHANDLING 
Dnr PLAN.2019.1196    
2020-09-11 

 
 

 
 64 (81) 
 

 

Trafikverkets Bullerprognos 2040 

har använts för trafikdata på 
järnvägen och har sen 
korsrefererats mot Nationell 
järnvägsdatabas (NJDB) för 
hastigheter. Trafikdata för 
järnväg kan ses i tabellerna 
nedan (prognosen Tabell 9, 
nuläget i Tabell 8). Nuvarande 
prognosen har inte tagit hänsyn 
till en utbyggnad av station i 
Räppe, men vid avstämning med 
Trafikverket är banans kapacitet 
begränsad med hur många tåg 
som den kan trafikera mellan 
Växjö och Alvesta. Ett extra 
tågstopp bör därmed inte 
innebära ökad trafik utan snarare 
tvärtom. Utifrån det kan 
prognosen ses som en 
konservativ uppskattning. 
 
Slutsats från genomförd bullerberäkningen 
Utifrån att byggnationen av sjukhuset i området inte anses påverka prognosen för 
järnvägen i betydande utsträckning, bedöms de bostäder som idag riskerar att 
riktvärde överskrids på grund av buller från spårtrafik vara samma som i ett 
utbyggnadsscenario av sjukhuset som det hade varit utan att sjukhuset byggs ut inom 
planområdet. 
 
Genomförda bullerberäkningar påvisar att planområdet är generellt bullerutsatt med 
dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA för i stort sett hela området med ytor närmst 
järnvägen och riksväg 23 med dygnsekvivalenta ljudnivåer över 60-65 dBA i 
utbyggnadsalternativet. Områden med ljudmiljö rimlig för utomhusvistelse finns intill 
den föreslagna byggnationen på relativt små ytor som är väl skymda av den föreslagna 
bebyggelsen. För att åstadkomma större ytor med god ljudmiljö för utomhusvistelse 
måste åtgärder anläggas mot närliggande infrastruktur. Alternativt kan 
byggnadskropparna omformas och placeras för att ha en större avskärmande effekt. 
Anläggningen av akutsjukhuset resulterar i förhöjda trafiknivåer på främst Stora 
Räppevägen och riksväg 23. Även i nollalternativet är trafiken på dessa vägar 
prognostiserad att öka. Bostadshusen direkt söder om Stora Räppevägen riskerar få 
ljudnivåer som överskrider riktvärden i både i noll- och utbyggnadsalternativet och 
en eventuell åtgärd mot planområdet kan vara aktuell. Behovet av åtgärd är starkt 
kopplat till hur exakt trafiken ska ledas till sjukhuset från riksväg 23. Även 
bostadsområdet söder om Örbäcksvägen och väster om riksväg 23 (område 4) har 
identifierats som bullerberört i nuläget och mer så i ett noll- och 
utbyggnadsalternativ. En eventuell åtgärd mot riksväg 23 bör undersökas i samband 
med att trafikplatsen vid sjukhuset ska byggas om. Vidare har ett fåtal bostäder 
belägna mellan järnvägen, Bergsnäsvägen och riksväg 23 identifierats som 
bullerberörda i ett noll- och utbyggnadsalternativ. I övrigt är bullerpåverkan av 
sjukhusens utbyggnad på närliggande områden marginell.  
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Ställningstagande utifrån bullerberäkning 
Utifrån ovan placeras en planbestämmelse på plankartan i området mellan Stora och 
Östra Räppevägen inom vilket ett bullerskydd ska anordnas för att säkerställa att 
ljudnivåer mot bostäderna söder om Östra Räppevägen inte överskrids. Omfattning 
på bullerskyddet behöver utredas närmare inför granskningen. 

Karta över den ekvivalenta ljudnivån år 2040 för väg- och spårtrafik med ett utbyggt 
sjukhus på platsen. 

Karta över den maximala ljudnivån år 2040 för väg- och spårtrafik med ett utbyggt 
sjukhus på platsen. 
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Riskanalys 
Farligt gods 
Både riksväg 23 och järnvägen Kust-till-kustbanan utgör transportleder för farligt 
gods. Vid bedömning av risker för ett område finns framtagna acceptanskriterier som 
används för att värdera risker utifrån riskmåtten invididrisk och samhällsrisk. 
Acceptanskriterierna redovisas i form av ett intervall som benämns ALARP-området 
(As Low As Reasonably Practicable). En riskanalys (Sweco 2020-09-02) har tagits fram 
som visar att både individ- och samhällsrisken är förhöjda inom planområdet. Inom 
de närmsta 45 meterna från transportlederna (både järnväg och riksväg) krävs 
riskreducerande åtgärder oavsett deras praktiska och/eller ekonomiska 
genomförbarhet. Nedan är sammanfattning och rekommendationer över den hänsyn 
till farligt gods som behöver tas inom planområdet: 

• För individrisken utgörs den förhöjda risknivån av olycksscenarier till följd av 
urspårning från järnvägen för de närmsta 30 metrarna, transport av 
brandfarliga vätskor från vägen för 30 till 40 meter från transportlederna, och 
därefter av gaser och explosiva ämnen från både vägen och järnvägen (där 
gaser står för majoriteten av bidraget).  

• För samhällsrisken utgörs den förhöjda risknivån av olycksscenarier till följd 
av brandfarliga vätskor från järnvägen för de olycksscenarierna med en 
begränsad konsekvens om högst beräknat två omkomna och där efter av 
olycksscenarier med brandfarliga gaser från vägen. 
 

Med motivering av att risknivån ligger inom ALARP-området har bedömningen varit 
att nedanstående rekommendationer på riskreducerande åtgärder både erfordras och 
har ansetts skäliga:  

o Avstånd mellan transportlederna för farligt gods och byggnad för 
stadigvarande vistelse ska vara minst 45 meter.  

o Teknikbyggnader kan accepteras inom 45 meter givet skydd mot 
påkörning och brand.  

o Separationsåtgärder ska vidtas så att flytande farligt gods inte kan 
rinna mot planområdet.  

o Friskluftsintag ska placeras på den fasad som vetter bort, alternativt 
på tak på så långt avstånd som möjligt, från farligt godslederna. 
Samtliga friskluftsintag ska vara utformade med ett gemensamt 
nödstopp.  

o Helikopterflygplatsen ska placeras sa att flygrörelser över 
sjukhusbyggnaden minimeras.  

Givet implementerandet av ovanstående rekommenderade riskreducerande åtgärder 
har bedömningen varit att risknivå, enligt ALARP-principen, har bedömts som 
acceptabel. 
 
Ställningstagande gällande riskanalys – farligt gods 
Planbestämmelse m2 säkerställer att byggnader för stadigvarande vistelse inte får 
uppföras inom området 45 meter från järnväg och riksväg 23. Avstånd 45 meter är 
från vägkant på riksväg 23 och 45 meter från framtida dubbelspårs södra kant.  
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Helikopter 
En helikopterflygplats (i form av helikopterplatta på taket av sjukhusbyggnaden) 
planeras inom området vilket bidrar till flertalet scenarier som kan leda till en 
helikopterolycka. Det kan exempelvis röra sig om störningar eller krasch vid 
inflygning/start, fel i standardiserad procedur eller beroende av mänskliga fel och 
bränslespill på helikopterplatta som antänder. Alla nämnda scenarier kan direkt eller 
indirekt leda till personskada för helikoptertrafikanter eller för människor som vistas i 
anslutning till flygrutterna så som personal och patienter inom sjukhusbyggnaden. 
Riskerna kopplade till helikopterflygplatsen (helikopterhaveri) är stora och 
överskrider acceptanskriteriet vilket medför att riskreducerande åtgärder måste 
vidtas. Åtgärder för att reducera risken för helikoptertrafikanter, personal och 
patienter regleras och hanteras emellertid inte genom plan- och bygglagen (PBL). Det 
kan eventuellt vara motiverat genom detaljplaneprocessen lokalisera 
helikopterflygplatsen så att flygrörelse över sjukhusbyggnaden minimeras.  
 
Befintlig betongfabrik 
I genomförd riskanalys lyfts 
verksamheten Alwex Räppe Betong 
upp som en möjlig verksamhet som 
kan generera ett olycksscenario 
med tillräckligt stor konsekvens som 
kan påverka planområdet. I kontakt 
med verksamheten framkom 
emellertid att verksamheten inte 
hanterar något som behöver 
transporteras som farligt gods. 
Bedömningen har därmed gjorts att 
verksamheten inte kan generera 
några olycksscenarier som påverkar 
aktuellt planområde på sådant sätt 
att den totala risknivån skulle bli 
oacceptabel. Inom fastigheten finns 
en tankstation (diesel och RME) som 
används både av externa och interna 
transportfordon. Tankstationen är idag inte anmälningspliktig och dess 
påverkansområde/skyddsavstånd på 25 meter ligger utanför påverkan på 
kvartersmarken i sydost.    
 
Inflygningszon Smalands airport 
Planområdet ligger cirka 4,5-5 km sydost om flygplatsen. Framtagen riskanalys 
(Sweco 2020-09-02) hänvisar till en genomförd riskanalys för flygplatsen daterad 
2019 som visar på att gränsen för en individrisknivå som understiger 10-7 (undre 
gränsen för ALARP-område) ligger cirka 2 km från aktuellt planområde. Utgångspunkt 
har då varit med ett maximalt tillåtet antal flygrörelser på 24 500 per år och med en 
förlängd bana till 2 600 meter och med större flygplanstyper. Det framgår även av 
samma riskanalys från 2019 att inga flygplan flyger över planområdet för att lyfta eller 
landa. Utifrån detta har bedömningen gjorts att Smalands airport inte kan generera 
några olycksscenarier som påverkar aktuellt planområde på sådant sätt att den totala 
risknivån skulle bli oacceptabel.     

Karta som visar ett säkerhetsavstånd på 25 m radie 
(turkos cirkel) från befintlig tankstation på 
fastigheten Bergkvara 6:14. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan  
För varje detaljplan ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras för att 
bedöma den påverkan planens genomförande kan ha på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser. Det ska tydligt framgå om 
planens genomförande kan innebära en betydande påverkan eller inte. Om planen 
medför en betydande påverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  
  
Utifrån planförslaget omfattning och förutsättningarna på platsen har bedömningen 
gjorts att det inte kan uteslutas att planförslaget kan medföra en betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Se bilaga 
Undersökning om betydande miljöpåverkan. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En placering av ett sjukhus inom planområdet bedöms innebära så stora 
konsekvenser för närmiljön och för stadens i stort att en strategisk miljöbedömning 
och miljökonsekvensbeskrivningen tas fram som del i detaljplanearbetet. Nedan följer 
den samlade bedömning av planförslaget från miljökonsekvensbedömningen så här 
långt:  
 
”Samlad bedömning 
Planförslaget ger möjligheter att omvandla ett område som idag består av stora 
relativt outnyttjade ytor till ett levande område centrerat runt ett nytt akutsjukhus. 
Bevarade strandzoner och en äldre trädgårdstomt med tillhörande natur- och 
kulturvärden i form av en disponentvilla bevarar platsens rekreativa värden och utgör 
en viktig del av områdets biologiska mångfald. Det är dock viktigt att säkerställa att 
anläggningar inte integreras i strandzonerna för att behålla ekologisk funktion och de 
höga naturvärdena.  
Stora delar av skogsmiljöerna i planområdets östra del försvinner dock, vilket riskerar 
att försvaga spridningskorridorer för bland annat fågel och fladdermöss i ett större 
perspektiv. Området omges av nya trafiklösningar och på sjukhusets tak kommer en 
helikopterplatta att anläggas. Detta bidrar till ökat buller inom planområdet, men 
också runt befintlig bebyggelse utanför planområdet.  
Planområdet ingår i riksintresset för kulturmiljövården runt Bergkvara gård och risk 
finns för att riksintresset kan skadas påtagligt då byggnader på östra sidan av 
planområdet tillåts vara höga. Detta kommer att bryta siktlinjer och förändra 
upplevelsen av landskapet på ett sätt som inte ligger i linje med riksintressets 
riktlinjer. Kumulativa effekter har uppstått och kommer att uppstå när flera av 
kommunens projekt påverkar riksintresset var för sig.  
Planområdet ligger delat i en västlig och östlig del av Helige å/Mörrumsån. 
Vattenspegeln är en tillgång då den skapar ett vackert öppet rum och kan bidra till 
områdets rekreativa värden. Å andra sidan utgör vattnet en översvämningsrisk då 
marknivåerna på västra sidan ligger så pass lågt att de vid funktionsfel i 
Räppedammen eller vid ett så kallat beräknat högsta flöde riskerar att översvämmas. 
Kvartersmarken översvämmas och spårområdet samt vägarna riskerar att utgöra 
sekundära flödesvägar. Då översvämningsproblematiken är känd tas förslag till 
lämpliga lösningar fram parallellt med detaljplanen. Detaljplanen säkrar ett utrymme 
för en vall längs västra sidans strandkant och vid småbåtshamnen vid Räppe kanal. 
Utöver vallarna föreslås flertalet lösningar som behöver utredas och verifieras. 
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Översvämningsrisken behöver hanteras grundligt för att marken ska bli lämplig att 
bebygga.  
Ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter blir en ny målpunkt för en hel 
region och det kan göra det attraktivt att bo och verka nära området. Kumulativa 
effekter kan uppstå i form av ökat tryck på exploaterbar mark och ökat resande till 
området. Kumulativa effekter bedöms också kunna uppstå när Räppevallen flyttas till 
ny lokalisering vid Norra Bergundasjön. Både Räppevallen och sjukhusområdet blir 
upplysta områden mitt i de skogsmiljöer som i nuläget utgör en mörk 
spridningskorridor för fladdermus.  
Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas negativt om åtgärder som 
föreslås i dagvattenutredningen genomförs. Ekologisk status för vattendraget är 
beroende av funktionella strandzoner, vilket till viss del säkerställs i planförslaget. 
Genom att öka omfattningen av strandzonerna så att till exempel gång- och cykelväg 
inte anläggs inom strandzonen där mycket vegetation finns och där den tillåts 
svämma, så bedöms inte planförslaget påverka statusen negativt.  
Att genomföra planförslaget och uppföra ett akutsjukhus bedöms ge ett byggskede 
med stor omgivningspåverkan i form av buller, damning och tunga transporter till och 
från området. Det är viktigt att planera så att störning minimeras vid häckningssäsong 
och att träd och vegetation som ska vara kvar skyddas mot slitage och annan 
påverkan. Masshanteringen ska ske så att invasiva arter inte sprids på ett otillåtet 
sätt. Även åtgärder för att vattendraget inte ska påverkas i byggskedet bör vidtas för 
att undvika negativa konsekvenser i byggskedet.  
 

Miljöaspekt Planförslag Nollalternativ 

Naturmiljö Planförslaget bedöms sammantaget ge 
måttliga negativa konsekvenser för 
naturmiljön inom planområdet. De 
högsta naturvärdena i och längs med 
Helige å undantas i hög grad från 
exploatering genom planbestämmelsen 
natur. Bestämmelsen tillåter dock vissa 
anläggningar, vilka skulle kunna öka 
konsekvenserna till stora.  
De största negativa effekterna som 
riskerar att uppstå är att 
spridningsstråken utanför 
strandzonerna bryts och kopplingarna 
till andra områden runt omkring 
planområdet försämras för bland annat 
fågel och fladdermus. Konsekvenserna 
bedöms med nuvarande kunskap bli 
måttliga negativa. 

I nollalternativet bedöms 
exploateringsgraden bli lägre 
och kunna ta mer hänsyn till 
befintlig grönstruktur i de 
centrala och södra delarna av 
östra planområdet. 
Konsekvenserna bedöms 
sammantaget bli små negativa i 
nollalternativet. 

Kulturmiljö Planförslaget tillåter en byggnadshöjd 
som riskerar att bryta de öppna 
siktlinjerna från Bergkvara gård. 
Förslaget följer således inte riktlinjerna 
avseende öppna siktlinjer. Påverkan 
bedöms som visuell och permanent och 
utgör en risk för att påtagligt skada på 
riksintresset.  
Disponentvillan kommer i planförslaget 
att bevaras, skyddas och 
tillgängliggöras. Disponentvillan är 
viktig att bevara då många byggnader i 
området redan gått förlorade. 
Målsättningen är att lämplig 

I nollalternativet bedöms 
påverkan på siktlinjerna inte 
utgöra någon risk för påtaglig 
skada på riksintresset då 
eventuellt tillkommande 
byggnader förväntas bli lägre än 
i planförslaget. 
Disponentvillans användning 
bedöms som mer osäker än i 
planalternativet och det finns en 
påtaglig risk att den fortsätter 
stå oanvänd och på sikt 
långsamt förfaller. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna som 
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verksamhetsutövare kan använda 
lokalerna och således också säkra att de 
underhålls och kommer till användning 
av många, vilket är positivt för att 
bevara och stärka kunskapen om 
platsens kulturvärden.  

små negativa jämfört med 
nuläget, och det i huvudsak på 
grund av att disponentvillan 
riskerar bristande underhåll.   

Buller Trafikmängderna runt planområdet 
kommer att öka vid en etablering av ett 
nytt sjukhus.  
För bebyggelse utanför planområdet 
överskrids riktvärden, med anledning av 
ökade trafikmängder, vid sammanlagt 
36 fastigheter fördelat på 3 av 8 
undersökta områden. 20 av dessa 
fastigheter får tillkommande 
bullerstörning jämfört med nuläget. 
Konsekvenserna av planförslaget 
bedöms bli stora negativa för berörda 
bostadsområden utanför planområdet 
och små till måttliga negativa inom 
planområdet. Inom planområdet är dock 
konsekvenserna kopplade till hur 
byggnaderna placeras, vilket inte 
framgår av planförslaget. 
För buller från spårtrafik beräknas 
nivåerna förbli likartade som i nuläget 
och konsekvenserna därmed obetydliga.  

I nollalternativet bedöms 11 
ytterligare fastigheter fördelat 
på 3 av områdena utsättas för 
bullerpåverkan över riktvärden 
jämfört med nuläget. 
Konsekvenserna bedöms bli 
måttliga till stora negativa, då 
färre antal fastigheter få en 
försämring jämfört med 
huvudalternativet. 

 

Farligt gods  I norra delen av planområdet går 
järnvägen Kust-till-kustbanan och i 
öster av riksväg 23. Båda dessa är 
transportleder för farligt gods. Planen 
har tagit hänsyn till detta genom ett 
skyddsavstånd på 45 meter där byggnad 
för stadigvarande vistelse inte får 
uppföras. Då topografin mellan riksväg 
23 och planområdet innebär att ett 
läckage eller liknande kan rinna ner mot 
planområdet behöver någon form av tät 
konstruktion för att förhindra detta 
uppföras. Detta regleras inte i 
nuvarande plan. Den samlade 
bedömningen är att planförslaget 
innebär små negativa konsekvenser 
avseende på farligt gods.  

Oförändrat. 

Förorenad mark Planförslaget innebär exploatering inom 
delar av områden som är förorenade 
eller har varit förorenade, men nu är 
sanerade. Planen har bestämmelse 
angående att förorenade områden 
måste saneras (efterbehandlas) innan de 
kan bebyggas. Spårområdet, på platsen 
för en tidigare impregneringsfabrik, är 
idag klassat med den högsta riskklassen 
för förorenade områden, MIFO 1. Då 
marken kommer att prioriteras för 
sanering bedöms planförslaget innebära 
små positiva konsekvenser.  

I ett nollalternativ kommer 
troligtvis MIFO 1 området att 
saneras. Däremot är det mer 
svårbedömt när det kommer att 
ske i tid. Konsekvenserna 
bedöms bli små positiva då 
saneringen kommer 
genomföras.  

Dagvatten och 
översvämningsrisker 

Området ligger inom ett riskområde för 
översvämning. Marknivåerna på västra 
sidan är så pass låga i förhållande till 
Räppedammens krönnivå att en 
igensättning av Räppedammens luckor 

Översvämningsrisken i 
nollalternativet kvarstår som i 
nuläget. Om bebyggelse 
planeras på västra sidan 
behöver den säkras mot 
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leder till att vatten istället strömmar 
över planområdet. Vid ett beräknad 
högsta flöde sker översvämning även 
från Räppe kanal (småbåtshamnen). 
Delar av planområdet utgör en så kallad 
sekundär flödesväg. Även Stora 
Räppevägen riskerar att översvämmas. 
Enligt planen får byggnader inte 
uppföras förrän översvämningsåtgärder 
finns på plats. Då lösningarna än så 
länge är på idéstadiet och tillstånd inte 
finns bedöms planförslaget ge stora 
negativa konsekvenser avseende 
översvämning då sjukhuset och dess 
tillhörande verksamheter och behov av 
framkomlighet bedöms ha ett mycket 
högt värde.  

översvämning. Om västra sidan 
istället planläggs för natur- och 
parkmark behöver en 
översvämning inte medföra 
negativa konsekvenser på 
platsen. Vid ett nollalternativ 
kommer troligtvis inte 
dammens funktion att 
förbättras, till exempel genom 
åtgärder för att förhindra 
nedisning. Inte heller kommer 
den översvämningsproblematik 
som finns kring Stora 
Räppevägen, eller vid 
spårområdet i händelse av 
beräknat högsta flöde 
förbättras. Konsekvenserna 
bedöms som små negativa 
jämfört med nuläget då fler 
människor bedöms vistas på 
området och påverkas vid en 
eventuell översvämning.  
 

Strandskydd Strandskyddet upphävs i huvudsak i 
områden där naturvärdena är relativt 
låga och på vissa ytor bedömer 
kommunen att de redan är 
ianspråktagna. Undantaget är en yta för 
vägområde i planens östra del, där 
påtagliga naturvärden riskerar att 
försvinna. Strandzoner om minst 15 
meter på bägge sidorna om Helige å, 
förutom strax söder om Stora 
Räppevägen i planområdets västra sida, 
är fortsatt strandskyddade. Dessa 
områden har dock planbestämmelsen 
natur vilket tillåter vissa anläggningar 
som kan påverka djur- och växtliv 
negativt beroende på hur de utformas. 
Sammantaget bedöms ett upphävande 
av strandskydd i planområdet kunna ge 
små till måttliga negativa konsekvenser 
för strandskyddets syften. 

Bedöms inte då det är okänt om 
kommunen avser häva något 
strandskydd i nollalternativet. 

 
Nationella miljömål 
Planförslaget bedöms påverka några av de nationella miljökvalitetsmålen, se 
framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för närmare beskrivning. Följande 
miljökvalitetsmål har identifierats och bedöms beröras av planförslaget: Begränsad 
klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Frisk luft, Ingen övergödning, Myllrande 
våtmarker, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Levande 
skogar och Ett rikt växt- och djurliv.   
 
Kommunens hållbarhetsprogram  
Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 innehåller fem målbilder för att 
tydliggöra vad ett hållbart Växjö 2030 innebär. Även nio utmaningar har identifierats 
där varje utmaning är kopplad till flera målbilder. Utgångspunkten för 
hållbarhetsprogrammet har varit FN:s globala agenda 2030 för en hållbar utveckling 
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och den svenska Agenda 2030 delegationens rapport om Sveriges utmaningar. 
Planförslaget bidrar till att uppnå flera målbilder och åtgärder kopplade till 
utmaningarna. Nedan är ett par exempel. 
 

• Planförslaget ger goda förutsättningar för ett hållbart resande genom 
anläggande av en tågstation i nära anslutning till en så stor arbetsplats och 
målpunkt som ett nytt akutsjukhus, god kollektivtrafik och möjlighet till en 
gen cykelväg över lagunen i Norra Bergundasjön in till centrum. 

 
Målbild: Klimat- och miljösmart och Tryggt och tillitsfullt. 
Utmaningar:  
Transporter och resande – säkerställa och utveckla infrastruktur för hållbart resande  
Samhällsbyggande – underhålla och utveckla befintliga byggnader och infrastruktur.  
 

• Planområdet ligger i nära anslutning till flera vackra naturmiljöer så som 
Helige å, Norra Bergundasjön och riksintresset för Bergkvara gård. Det ger 
god tillgång för både patienter, besökare och personal till en rekreativ och 
läkande miljö.   

 
Målbild: Tryggt och tillitsfullt, Växande och inkluderande och Grönt och hälsosamt 
 
Utmaningar:  
Biologisk mångfald och ekosystem – ta hänsyn till ekosystemtjänster i 
samhällsplaneringen + säkerställa god vattenstatus i sjöar och vattendrag + värna och 
utveckla spontanytor, frilufts- och grönområden. 
Jämlikhet och jämställdhet – Skapa förutsättningar och möjligheter för fler möten 
mellan människor 
 
Barnperspektivet 
Barns möjlighet att ta sig till och runt i området på ett tryggt sätt är en viktig del i 
barnens vardag men det är i nuvarande planförslag svår att bedöma då mycket 
återstår kopplat till de större infrastrukturprojekten inom och i nära anslutning till 
planområdet. Närhet till en rekreativ miljö bedöms också som en viktig aspekt oavsett 
om barnen är besökare eller patient på akutsjukhuset. Det då en sjukhusmiljö många 
gånger kan upplevas som främmande och lite skrämmande. En grön rekreativ miljö 
nära vatten kan då ha en lugnande effekt. Utifrån det är det viktigt att vid utformande 
av utemiljön ta hänsyn till även barnens behov.  
 
Avfall 
Växjö kommun vill verka för att avfallshantering inom planområdet ska utformas så 
det främjar ett hållbart cirkulärt samhälle. Utrymmen för sortering av avfall m.m. ska 
följa ”Handbok för avfallsutrymmen” och ”Avfallsföreskrifter för Växjö kommun”. Båda 
dokumenten finns på www.ssam.se. 
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PLANENS GENOMFÖRANDE 
Tidplan 
Detaljplanen handläggs genom utökat planförfarande och målet är att den ska antas 
senast november 2021. 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år efter att detaljplanen fått laga kraft. Efter 
genomförandetiden fortsätter planen att gälla men den kan upphävas eller ändras 
utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 
 
Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning 
Växjö kommun är huvudman för allmän platsmark.  
 
All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av exploatören. Utöver 
byggandet av husen innebär detta att fastighetsägaren anlägger ev. vägar, 
parkeringsplatser, ledningssystem, trafikanläggning, tekniska anläggningar och 
bekostar flytt av ledningar mm inom kvartersmark. 
 
Avtal 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtal ska tecknas före antagande av detaljplanen mellan Växjö kommun 
och Region Kronoberg som reglerar rättigheter, skyldigheter och kostnader avseende 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Region Kronoberg står för merparten av kostnaderna i egenskap av exploatör. De 
delar som även är till nytta för allmänheten kan Växjö kommun går in och ta delar av 
kostnaden. I nuläget är de delar som kan vara nytta för allmänheten oklara och det 
kommer tydliggöras inför granskning.  
 
Ekonomiska frågor 
Samtliga kostnader för planens genomförande bekostas av exploatören med undantag 
för de kostnader som Växjö kommun ska stå för enligt exploateringsavtalet. 
 
Fastighetsägare har rätt till ersättning då kommunen löser in mark för allmän plats. 
Ersättningen kan regleras i avtal mellan parterna eller enligt bestämmelserna i 4 kap 
expropriationslagen. 
 
Tekniska frågor 
Tre områden berörs eller kan beröras av förorenade området inom planområdet. 
Området norr om järnvägen (planlagt som T2) på fastigheten Räppe 12:1, mindre 
område mot strandkanten på västra sidan (planlagt som NATUR) på fastigheten Räppe 
Stärkelsefabrik 2:1 och eventuellt i mark vid befintlig handelsbyggnad (planlagt som 
DKPE/DKPEF1) på fastigheten Rimfrosten 1.  
 
Invasia arter har påträffats inom delar av planområdet där det är fastighetsägarens 
ansvar att genomföra lämpliga saneringsåtgärder i enlighet Förordning (2018:1939) om 
invasiva främmande arter. 



 
SAMRÅDSHANDLING 
Dnr PLAN.2019.1196    
2020-09-11 

 
 

 
 74 (81) 
 

 

 
Flera träd skyddas inom planområdet mot trädfällning där marken inte för hårdgöras 
eller ändras. Under byggnation ska hänsyn/skydd sättas upp för att träden inte ska 
skadas.  
 
Inom området finns befintliga ledningar för teknisk infrastruktur, där vissa större 
ledningar skyddas genom u-området. Vid flytt av ledningar bekostas det av 
exploatören.  
 
Närheten till farligt gods led utmed riksväg 23 och järnvägen kräver anpassning och 
hänsynstagande. Se rubrik Riskanalys för mer information. 
 
Den västra sidan av planområdet är problematisk utifrån översvämningsrisk. Flera 
åtgärder krävs för att säkerställa att befintliga verksamheter och spårområde att 
byggrätter kan skapas på den västra sidan utan risk för översvämning.  
 
Åtgärder för att klara bullerriktvärden för väg- och spårtrafik krävs mot befintliga 
bostäder i söder.  
 
Hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena för miljön runt disponentvilla krävs och 
skyddas genom bestämmelserna q, k och n2. 
 
Tillstånd och dispenser  

• Åtgärder kopplat till vattenverksamhet inom området planeras att samlas i en 
tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Åtgärder som planeras att 
ingå är kopplade till översvämningsrisken samt ev gång- och cykelbron över 
Helige å. Ansökan planeras skickas in under våren.  

• Reningsanläggningar för dagvatten är anmälningspliktigt till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och gör av VA-avdelningen, Växjö kommun.  

• Om en åtgärd kommer medföra borttagande av ett särskilt skyddsvärt träd 
som väsentligt kommer ändra naturmiljön kan eventuellt en anmälan om 
samråd enligt kap. 12 § 6 miljöbalken krävas. Den anmälan görs hos 
Länsstyrelsen, där eventuellt ytterligare inventering av skyddsvärda arter på 
trädet kan behövas.   

• Strandskyddsdispens krävs inom områden där strandskyddet inte är upphävt. 
Ansvarig för dispensansökan är exploatören/verksamhetsutövaren och 
dispensansökan görs hos stadsbyggnadskontoret. 

• Dispens från artskyddsförordningen kan behövas om skyddade arter berörs av 
planförslaget. Om en dispensansökan behövs är i nuläget svårt att avgöras 
men ansökan görs hos Länsstyrelsen i Kronobergs län och ansvarig för 
ansökan är exploatören. 

• Vid arbeten som rivning, byggnation och /eller grävning eller dylikt ska 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddskontoret) innan 
arbeten påbörjas. 

• Sjukhusverksamhet är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 
miljöprövningsförordningen och anmälan gör hos miljö- och 
hälsoskyddskontoret Växjö kommun. Ansvarig för anmälan är exploatören.  
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• Anläggning för reservkraft kan vara anmälningspliktigt miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöprövningsförordningen, beroende av vilken typ av reservkraft det 
blir. Anmälan gör hos miljö- och hälsoskyddskontoret Växjö kommun. 
Ansvarig för anmälan är exploatören.  
 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 
Fastighetsbildning 
Den mark som planläggs som allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till 
lämplig kommunal fastighet. Detta innebär även att tredimensionella 
fastighetsutrymmen kan komma att bildas där tunnel eller bro för gata respektive gc-
väg ska anläggas över/under kvartersmark eller vattenområde. Den kommunala mark 
som planläggs som kvartersmark ska genom fastighetsreglering överföras till lämplig 
kvartersfastighet. Inom kvartersmark kan flera fastigheter bildas, gemensamma 
funktioner kan då inrättas som gemensamhetsanläggningar. Kommunen ansvarar för 
att ansöka om fastighetsbildning för att förvärva allmän plats. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning inom kvartersmark. 
 
Ledningsrätt 
Rätt att få anlägga, behålla, underhålla och förnya allmännyttiga ledningar kan 
säkerställas genom ledningsrätt. Inom kvartersmark och vattenområden kan 
ledningsrätt upplåtas inom områden som genom en administrativ bestämmelse har 
reserverats för detta ändamål, för underjordiska ledningar är bestämmelsen 
betecknad ”u”. Respektive ledningshavare ansvarar för att ansöka om 
lantmäteriförrättning för att bilda ledningsrätt och för att upphäva ledningsrätter 
som inte längre behövs. Vid behov av flytt av ledningar inom kvartersmark och 
vattenområden bekostas detta av fastighetsägaren/exploatören. 
 
Planområdet berörs av fem ledningsrätter. Två av ledningsrätterna ligger inom 
planområdet. 

• Ledningsrätt 0780K-11/85.1 berör vatten och avloppsledningar och belastar 
fastigheten Bergkvara 6:14 till förmån för Växjö kommun. Ledningsrätten 
avses att behållas.  

• Ledningsrätt 0780K-11/85.2 berör avloppsledning och belastar fastigheten 
Bergkvara 6:14 till förmån för Växjö kommun. Ledningsrätten avses att tas bort 
då ledningen inte längre används. 

Tre av ledningsrätterna ligger inom området där planförslaget föreslår att upphäva 
gällande detaljplaner för att möjliggöra en ombyggnad av korsningen riksväg 23 och 
Stora Räppevägen/Bergsnäsvägen.  

• Ledningsrätt 0780K-01/97.1 berör starkströmsledning och belastar 
fastigheterna Bergkvara 6:1 och Räppe 7:2 till förmån för E.ON Elnät i Sverige. 
Ledningsrätten bedöms inte påverkas då planförslaget enbart medför att 
underliggande detaljplanen upphävs i denna del av planförslaget.  

• Ledningsrätt 0780K-01/97.3 berör teleledning och belastar fastigheterna 
Bergkvara 6:1 och Räppe 7:2 till förmån för Tele2 Sverige AB. Ledningsrätten 
bedöms inte påverkas då planförslaget enbart medför att underliggande 
detaljplanen upphävs i denna del av planförslaget. 

• Ledningsrätt 0780K-13/33.1 berör starkströmsledning och belastar 
fastigheterna Bergkvara 6:1, Räppe 7:2 och Räppe 12:1 till förmån för Växjö 
Energi Elnät AB.  Ledningsrätten bedöms inte påverkas då planförslaget 
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enbart medför att underliggande detaljplanen upphävs i denna del av 
planförslaget. 

 
Servitut 
Ett servitut ger ägaren till den härskande fastigheten rätt att för angivet ändamål 
använda den tjänande fastigheten i den utsträckning som framgår av servitutet. Ett 
servitut kan bildas genom lantmäteriförrättning (officialservitut) eller genom avtal 
mellan fastighetsägare (avtalsservitut). Ett servitut gäller till dess att det upphävs och 
kan inte ensidigt sägas upp av ena parten. Ett officialservitut kan enbart ändras eller 
upphävas genom en ny lantmäteriförrättning medan ett avtalsservitut kan ändras 
eller upphävas genom ett nytt avtal mellan parterna eller genom en 
lantmäteriförrättning. 
 
Inom planområdet finns fyra officialservitut till förmån för Trafikverkets fastighet 
Räppe 12:1. Utöver detta finns 14 avtalsservitut med olika förmånshavare. De servitut 
som i sin nuvarande utbredning inte längre behövs efter planläggningen eller hindrar 
genomförandet av detaljplanen kan ändras eller upphävas genom 
lantmäteriförrättning. Om servitutet inte längre behövs har förmånshavaren rätt till 
ersättning om servitutet ändras eller upphävs. 
 
Inför granskningen kommer en närmare genomgång av servituten göras för att reda 
ut vilka som ska behållas och vilka som ska tas bort. Idag är för mycket oklart för att 
kunna avgöra detta.   

• Servitut 0780IM-02/4307.1 berör en optokabel som belastar fastigheten 
Räppe 5:1 till förmån för Växjö Energi AB. 

• Servitut 0780K-09/36.1 berör trädsäkring längsmed järnvägen som belastar 
fastigheterna Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:14, Bergkvara 6:15, Räppe 7:2, Räppe 
7:3, Räppe 12:2 och Öjaby 27:1 till förmån för Statens Trafikverket. 

• Servitut 0780K-11/85.3 berör en väg som belastar fastigheten Bergkvara 6:14 
till förmån för Staten Trafikverket.  

• Servitut 0780K-11/85.4 berör ett utrymme som belastar fastigheten Bergkvara 
6:14 till förmån för Staten Trafikverket.  

• Servitut 07-IM1-72/224.1 berör en ledning som belastar fastigheten Bergkvara 
6:14 till förmån för Växjö kommun.   

• Servitut 07-IM1-77/1358.1 berör en regnvattenledning som belastar 
fastigheten Bergkvara 6:14 till förmån för Växjö kommun. 

• Servitut 07-IM1-81/6521.1 berör ledning m.m. som belastar fastigheten 
Bergkvara 6:14 till förmån för Växjö kommun. 

• Servitut 07-IM1-80/3297.1 berör en transformatorstation som belastar 
fastigheten Bergkvara 6:15 till förmån för Växjö Energi Elnät AB. 

• Servitut 07-IM1-85/7577.1 berör en inbyggd station som belastar fastigheten 
Rimfrosten 1 till förmån för Växjö Energi Elnät AB. 

• Servitut 0780IM-02/4692.1 berör en kraftledning m.m. som belastar 
fastigheten Räppe 7:2 till förmån för Växjö Energi Elnät AB. 

• Servitut D-2017-00247800:1 berör kraftledning som belastar fastigheten 
Räppe 7:2 till förmån för Växjö kommun. 

• Servitut 0780-94/53.1 berör en väg som belastar fastigheten Räppe 
Stärkelsefabrik 2:1 till förmån för Staten Trafikverket. 
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• Servitut 07-IM1-81/6524.1 berör ledning m.m. som belastar fastigheten Räppe 
Stärkelsefabrik 2:1 till förmån för Växjö kommun. 

• Servitut 0780IM-02/8135.1 berör optokabel m.m. som belastar fastigheten 
Bergkvara 6:1 till förmån för Växjö Energi AB. 

• Servitut 07-IM1-77/1365.1 berör en regnvattenledning som belastar 
fastigheten Bergkvara 6:1 till förmån för Växjö kommun. 

• Servitut 0780IM-02/4305.1 berör optokabel som belastar fastigheten Räppe 
7:2 till förmån för Växjö Energi AB. 

• Servitut 0780IM-04/363.1 berör optokabel m.m. som belastar fastigheten 
Bergkvara 6:1 till förmån för Växjö Energi AB. 

• Servitut 07-IM1-81/6520.1 berör ledning m.m. som belastar fastigheten 
Bergkvara 6:11 till förmån för Växjö kommun. 

 
Nyttjanderättshavare 
Nyttjanderätt är ett samlingsbegrepp för många olika typer av rättigheter som ger en 
person (fysisk eller juridisk) rätt att använda en fastighet som ägs av någon annan för 
det ändamål och i den omfattning som framgår av nyttjanderätten. Inom planområdet 
finns två officialnyttjanderätter för tele tillkomna genom expropriation. 
  

• Nyttjanderätt 54/522.1 berör tele expropriation som belastar fastigheterna 
Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:13, Bergkvara 6:24, Räppe 6:1, Räppe 7:1 och Räppe 
7:2 till förmån för Skanova AB. 

• Nyttjanderätt 62/435.1 berör tele expropriation som belastar fastigheterna 
Bergkvara 6:1, Bergkvara 6:11, Bergkvara 6:13, Bergkvara 6:24, Räppe 7:1 och 
Räppe 7:2 till förmån för Skanova AB. 

 
Ansökan om fastighetsbildning 
Berörda fastighetsägare/ledningshavare har ansvar att ansöka hos 
Lantmäterimyndigheten i Växjö kommun om behövlig fastighetsbildning, inrättandet 
av gemensamhetsanläggning och servitut eller upplåtelse med ledningsrätt. 
 
Konsekvenser på fastighetsnivå  

 Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Inom 
planområdet 

   

Bergkvara 6:1 Del av fastighet som 
ingår i planområdet 
planläggs för 
allmänplatsmark 
GATA för befintlig väg 
och kvartersmark för 
E1 – tekniska 
anläggning kopplat 
till dagvatten- och 
översvämning i 
anslutning till Helige 
å. 

Område för GATA 
regleras över till 
fastighet för 
allmänplatsmark. 
Område för tekniska 
anläggningar kan 
överföras till 
Bergkvara 6:16. 

Område för 
skibord/förbiledningskanal 
i söder delen som skydd 
för översvämning på västra 
sidan av Helige å. 

Bergkvara 6:11 Oplanlagd mark idag. 
Byggrätt skapas för Z 
– verksamheter med 

Nej Område för 
skibord/förbiledningskanal 
i söder delen som skydd 
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begränsad 
omgivningspåverkan. 
  

för översvämning på västra 
sidan av Helige å. 

Bergkvara 6:14 Oplanlagd mark idag. 
Byggrätt skapas för 
användningarna ZKP. 
Resterande del av 
fastigheten planläggs 
för allmänplatsmark 
PARK, GATA och för 
vattenområde. En 
liten del av Räppe 
Stärkelsefabrik 2:1 
planläggs som 
kvartersmark för ZKP 
och kan köpas av 
Bergkvara 6:14 

Område för PARK, 
GATA och 
vattenområde 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till fastighet för 
allmänplatsmark. 
Intilliggande 
kvartersmark för ZKP 
överförs till 
fastigheten genom 
fastighetsreglering. 

Förbud mot stadigvarande 
vistelse 45 meter från 
järnväg och riksväg 23. 
Område för underjordiska 
ledningar. 
Skydd av träd där marklov 
krävs för trädfällning. 
Höjdsättning/vall anläggs 
inom PARK för att 
förhindra skapade 
byggrätter från att 
översvämmas av höga 
flöden i Helige å. 

Bergkvara 6:15 Planlagd mark för 
GATA behålls i 
nuvarande 
planförslag. 
Oplanlagd mark i väst 
och norr (befintlig 
väg och grönområde 
med dike) planläggs 
som allmänplatsmark 
GATA.  

Områden för allmän 
plats på intilliggande 
fastigheter kan 
genom 
fastighetsreglering 
överföras till 
Bergkvara 6:15. 
Alternativt kan den 
del av Bergkvara 6:15 
som planläggs som 
allmän plats 
överföras till annan 
kommunal fastighet 
för allmän plats. 

Nej 

Bergkvara 6:16 Planlagd mark för 
GATA behålls i 
nuvarande 
planförslag. Planlagd 
mark för Park eller 
plantering planläggs 
för E1 – tekniska 
anläggning kopplat 
till dagvatten- och 
översvämning. 

Områden för GATA 
överförs till 
intilliggande fastighet 
för allmän plats. 
Område för teknisk 
anläggning på 
Bergkvara 6:1 kan 
överföras till 
fastigheten genom 
fastighetsreglering. 

Område för åtgärder 
kopplat till dagvatten och 
översvämning. 

Rimfrosten 1 Planlagd mark idag 
(Handel). Byggrätt 
skapas för 
kvartersmark 
DKPE/DKPEF1. Litet 
område planläggs för 

allmänplatsmark 
NATUR mot Helige å. 
Befintlig detaljplan 
upphävs i liten del i 
sydost som idag är 
prickmark för Handel 
så ingen byggrätt 

Område för NATUR 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till intilliggande 
kommunal fastighet 
för allmän plats. 
Kvartersmarken kan 
slås samman till en 
fastighet eller delas 
till flera fastigheter. 

Litet område i nordväst av 
fastigheten för 
underjordiska ledningar. 
Skydd av träd där marklov 
krävs för trädfällning. 
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försvinner i samband 
med upphävande. 

Räppe 3:1 Planlagd mark för 
GATA behålls i 
nuvarande 
planförslag. I övrigt 
upphävs befintlig 
detaljplan inom del av 
fastighet som ingår i 
planförslaget (PARK). 
Ingen byggrätt 
försvinner i samband 
med upphävande. 

Nej Nej 

Räppe 3:3 Befintlig detaljplan 
upphävs i del av 
fastighet som ingår i 
planförslaget (PARK). 
Ingen byggrätt 
försvinner i samband 
med upphävande. 

Nej Nej 

Räppe 5:1 Befintlig detaljplan 
upphävs i del av 
fastighet som ingår i 
planförslaget (Park). 
Ingen byggrätt 
försvinner i samband 
med upphävande. 

Nej Nej 

Räppe 7:1 Planlagd mark för 
GATA och NATUR 
behålls till stor del i 
nuvarande 
planförslag. Byggrätt 
skapas för 
kvartersmark DKPE 
på mindre del. 
Befintlig detaljplan 
upphävs i mindre del 
av fastighet i sydost 
(Park eller plantering 
samt gata). Ingen 
byggrätt försvinner i 
samband med 
upphävande. 

Kvartersmark 
regleras över till 
fastighet för DKPE. 
Mark för allmän plats 
kan överföras till 
fastigheten genom 
fastighetsreglering 
från omkringliggande 
fastigheter. 

Skydd av träd där marklov 
krävs för trädfällning.  
Område för bullerskydd 
inom området för GATA.  

Räppe 7:2 Oplanlagd mark idag. 
Byggrätt skapas för 
kvartersmark DKPE. 
Område planläggs 
även för 
kvartersmark T1 - 
Vägtrafiksområde för 
riksväg 23 och 
infartsväg. Område 
för allmänplatsmark 
mot järnvägen 
(NATUR) och befintlig 

Kvartersmark för 
DKPE och infartsväg 
kan överföras till 
fastighet för DKPE. 

Förbud mot stadigvarande 
vistelse 45 meter från 
järnväg och riksväg 23. 
Område för underjordiska 
ledningar. 
Skydd av träd där marklov 
krävs för trädfällning. 
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gång- och 
cykelväg/tunnel 
under riksväg 23.  
Befintlig detaljplan 
upphävs i område i 
sydost. Ingen 
byggrätt försvinner i 
samband med 
upphävande. 

Räppe 7:3 Oplanlagd mark idag. 
Byggrätt skapas för 
kvartersmark 
DKPE/DKPEF1. 
Område planläggs för 

allmänplatsmark 
NATUR mot Helige å 
och järnvägen. 

Mark för allmän plats 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till kommunal 
fastighet för allmän 
plats. Mark för DKPE 
och infartsväg 
överförs till 
fastigheten från 
Räppe 7:2. 
Kvartersmarken kan 
slås samman till en 
fastighet eller delas 
till flera fastigheter. 

Förbud mot stadigvarande 
vistelse 45 meter från 
järnväg och riksväg 23. 
Område för underjordiska 
ledningar. 
Skydd av träd där marklov 
krävs för trädfällning. 

Räppe 12:1 Större delen 
oplanlagd mark 
planläggs som 
Spårtrafikområde. 
Mindre del i väst 
planlagd mark för 
allmänplatsmark 
GATA behålls som 
GATA.  

Område för GATA 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till kommunal 
fastighet för allmän 
plats. Område får 
spårtrafikområde 
överförs till 
fastigheten från 
Räppe 12:2. 

Höjdsättning/vall anläggs 
mot småbåtshamn och 
Räppe kanal för att 
förhindra att fastigheten 
och befintligt spårområde 
inte översvämmas. 
Förbud mot stadigvarande 
vistelse 45 meter från 
järnväg. 
Område för spårområde 
ska saneras innan det kan 
bebyggas/tas i anspråk 
Område för underjordiska 
ledningar. 

Räppe 12:2 Del av fastighet som 
berörs av 
planförslaget planlagt 
som allmänplatsmark 
NATUR planläggs 
som kvartersmark T2 
– spårtrafikområde.  

Kvartersmark för 
spårtrafikområde 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Räppe 12:1. 

Höjdsättning/vall anläggs 
mot småbåtshamn och 
Räppe kanal för att 
förhindra att fastigheten 
och befintligt spårområde 
inte översvämmas. 

Räppe 
Stärkelsefabrik 
2:1 

Oplanlagd mark idag. 
Byggrätt för DKPE 
och CK skapas. Ett 
mindre område 
planläggs som 
kvartersmark för ZKP. 
Mark utmed 
strandkanten, norra 
delen av fastigheten 
samt mellan 
byggrätterna 

Område för 
NATUR/PARK/GATA 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till kommunal 
fastighet för allmän 
plats. Kvartersmark 
för ZKP överförs till 
Bergkvara 6:14. Övrig 
kvartersmark kan 

Höjdsättning/vall anläggs 
inom NATUR för att 
förhindra skapade 
byggrätter från att 
översvämmas av höga 
flöden i Helige å. 
Byggnader och miljö inom 
CK har höga 
kulturhistoriska värde som 
skyddas genom 
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planläggs som 
allmänplatsmark 
NATUR/PARK/GATA. 

delas upp i flera 
fastigheter.  

bestämmelserna q, k och 
n2. 

Öjaby 7:5 Större delen 
oplanlagd mark.  
Byggrätt skapas inom 
T2 -spårtrafikområde. 
Mindre del planlagd 
mark för allmänplats-
mark GATA behålls 
som GATA.  

Kvartersmark 
regleras över till 
fastighet för 
spårtrafikområdet.  

Område för spårområde 
ska saneras innan det kan 
bebyggas/tas i anspråk. 

Öjaby 27:1 Planlagd mark för 
GATA behålls som 
GATA. Mindre del 
oplanlagd mark 
planläggs som 
Spårtrafikområde. 
Byggrätt skapas inom 
T2 -spårtrafikområde. 

Kvartersmark för 
spårtrafikområde 
överförs genom 
fastighetsreglering 
till Räppe 12:1. 

Område för spårområde 
ska saneras innan det kan 
bebyggas/tas i anspråk. 

Fastighet Ekonomiska Fastighetsrättsliga Tekniska 
Utanför 
planområdet 

   

Bergsnäs 2:1 Nej Nej Nej 
Bredvik 1 Nej Nej Nej 
Fröträdet 1 Nej Nej Nej 
Grundet 3 Nej Nej Nej 
Grundet 4 Nej Nej Nej 
Grundet 5 Nej Nej Nej 
Lådan 1  Nej Nej Nej 
Månen 1 Nej Nej Nej 
Regndroppen 1 Nej Nej Nej 
Regndroppen 3 Nej Nej Nej 
Regndroppen 4 Nej Nej Nej 
Regndroppen 5 Nej Nej Nej 
Regndroppen 6 Nej Nej Nej 
Regndroppen 7 Nej Nej Nej 
Skäret 3 Nej Nej Nej 
Skäret 4 Nej Nej Nej 
Skäret 5 Nej Nej Nej 
Snöflingan 9 Nej Nej Nej 
Snöflingan 16 Nej Nej Nej 
Solstrålen 1 Nej Nej Nej 
Solstrålen 2 Nej Nej Nej 
Svarvaren 1 Nej Nej Nej 
Svarvaren 2 Nej Nej Nej 
Öjaby 6:111 Nej Nej Nej 

STADSBYGGNADSKONTORET 

Stina Klyft  
Planarkitekt  
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Undersökning om betydande miljöpåverkan - Checklista för detaljplan Rimfrosten 1 
m.fl., Räppe, Växjö kommun 

Vid upprättande av en detaljplan ska en undersökning göras om planen kan tänkas medföra en betydande 
miljöpåverkan (BMP), en så kallad ”undersökning om betydande miljöpåverkan” (tidigare kallad 
behovsbedömning). Om så är fallet avgränsar undersökningen de frågor som behöver tas upp i efterföljande 
strategisk miljöbedömning (SMB). Undersökningens syfte är att främja hållbar utveckling genom att identifiera 
miljöfrågor som behöver hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen, även i de fall planen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. Undersökningen sker utifrån bedömningskriterierna i 5 § miljöbedömnings-
förordningen (2017:966). 

 
Dnr: PLAN.2019.1196 

 Ja Nej Kommentarer: 

1. Aspekter som kan ge upphov till  
BMP utan beaktande av kriterierna i  
5 § miljöbedömningsförordningen. 
1.1. Påverkar planen ett Natura 2000-
område så att tillstånd krävs enligt  
7 kap. 28 och 28 a §§ miljöbalken? 

 X 
 

1.2. Kommer planen att innehålla 
verksamheter eller åtgärder som finns 
redovisade i § 6 och i bilagan 
miljöbedömningsförordningen 
(2017:96)?  

 X 

 

 

 Kommentarer:  

2. Platsen 

2.1. Markanvändning  

Planområdet är idag till viss del bebyggd. På den östra sidan finns en sror men 
låg byggnad som tidigare använts till handel med en större parkeringsplats i 
den södra delen. I den norra delen ligger idag Räppevallen med tre större 
planer och ett par mindre byggnader. På den västra sidan finns en mindre 
reparationsverkstad för husvagnar och husbilar längst i söder. Söder om 
järnvägen finns en verksamhet för betongtillverkning. Ute på en udde finns en 
disponentvilla med tillhörande byggnader som tidigare tillhörde en 
stärkelsefabrik som rev 2019. Norr om järnvägen finns ett par mindre 
byggnader samt en mindre uppställningsplats för båtar kopplade till Räppe 
småbåtshamn. I övrigt utgörs området av naturmark. 

2.2. Markförhållanden, vatten och 
andra resurser  

Vattenområde för Helige å (del av Mörrumsån) ligger centralt i planområdet. 
En översvämningsrisk finns på den västra sidan av planområdet där vatten 
strömmar fritt vid höga flöden och Räppedammen inte klarar släppa de stora 
vattenmängderna. Östra sidan översvämmas enbart precis i strandkanten då 
marknivån är högre än på den västra sidan. Inom planområdet finns relativt 
orörda naturmiljöer utmed strandkanten, naturområde/sumpskog på västra 
sidan norr och väster om disponentvillan, naturområdet utmed järnvägen och 
Räppevallen, trädmiljö mot befintlig korsning riksväg 23 Stora Räppevägen, 
området mellan riksväg 23 och Bergnäsvägen samt område söder Stora 
Räppevägen på västra sidan.  

2.3. Sårbarhet pga. överskridna 
miljökvalitetsnormer  

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas på platsen. 

2.4. Sårbarhet pga. kulturarv  

Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Bergkvara gård 
(G26). Utifrån de olika zonerna identifierade för riksintresset berör 
planområdet av torpzonen och industrizonen och ligger i direkt anslutning till 
centrumzonen med Bergkvara gård. Miljön vid disponentvillan är den del som 
återstår kopplat till Räppe stärkelsefabrik som längre funnit på platsen. 

2.5. Sårbarhet pga. särdrag i naturen  

Inom planområdet rinner Helige å (del av Mörrumsån) vars vattenområde med 
tillhörande strandzoner har höga naturvärden. Inom planområdet finns flertalet 
värdefulla träd spritt i området med fokus i strandkanterna, trädmiljö mot 
korsning riksväg 23-Stora Räppevägen, området kring disponentvillan samt 
naturområdet mellan riksväg 23-Bergnäsvägen.  
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2.6. Riksintressen och andra skyddade 
områden 

Området berörs av riksintresse för kommunikation (järnväg – Kust-till-
kustbanan och väg – riksväg 23 samt eventuellt av flygplats – Smalands 
airport), skyddat vatten (Mörrumsån), kulturmiljövården (Bergkvara gård) och 
eventuellt av totalförsvaret (Kvälleberg). Området ligger till stor del inom 
strandskyddat området för Helige å, Räppe kanal och Norra Bergundasjön.  

3. Planen 

3.1. Förutsättningar för verksamheter 
och åtgärder  

Marken planläggs som kvartersmark i huvudsak för vård men även kontor, 
parkering, teknisk anläggning (både i sin helhet och begränsad till åtgärder 
kopplat till dagvattenhantering och översvämningsrisk), verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan, tågstation med tillhörande verksamheter och 
vägtrafikområde. Planläggning av allmänplatsmark ske för befintliga 
naturområden, vägar och gång- och cykeltunnel men även för kommande 
parkområden, gång- och cykelbro och gata. Planområdet omfattas av farlig 
gods leder på järnväg i norr och riksväg 23 i öster. 

3.2. Andra planers miljöpåverkan  
Inga planer finns i närområdet som bedöms kunna påverka aktuellt 
planområde. 

3.3. Miljöintegration- hållbar 
utveckling och miljömål  

Planförslaget bedöms kunna påverka nationella, regionala eller lokala miljömål 
där flera miljökvalitetsmål bedöms beröras av detaljplanen: Begränsad 
klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Frisk luft, Ingen övergödning, 
Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och 
vattendrag, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.  

3.4. Miljöproblem 

Planen bedöms inte skapa miljöproblem då bland annat hänsyn tas till 
översvämningsrisk, befintliga naturvärden, buller, MKN för luft och vatten, 
omhändertagande av dagvatten och förorenad mark. Mycket är emellertid 
oklart i nuläget gällande större infrastrukturprojekt så fortsatt arbete krävs för 
att säkerställa att inga miljöproblem uppstår.  

3.5. EG:s miljölagstiftning  Ingen påverkan bedöms ge vid genomförandet av detaljplanen. 

4. Påverkan 

4.1. Storlek och fysisk omfattning  

Planförslaget medför att ett nytt akutsjukhus kan byggas inom planområdet 
vilket medför en stor påverkan på omgivningen och platsen då det är en av 
regionens största målpunkter. Det medför även att stora infrastrukturprojekt 
(både inom och i anslutning till planområdet) kommer behöva byggas för att 
skapa den tillgänglighet som ett akutsjukhus kräver.   

4.2. Gränsöverskridande art och 
förening med andra planer  

Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen för Växjö stad. Del av 
planområdet upphäver gällande detaljplaner för att möjliggöra framtagande av 
en vägplan för kommande trafikplats i korsningen riksväg 23 - Stora 
Räppevägen/Bergnäsvägen. Då detaljplanen omfattar en stor målpunkt för 
regionen kommer detaljplanen skickas till grannkommuner och alla kommuner 
inom Kronobergs län under planprocessen. 

4.3. Risker för människors hälsa och 
miljön  

Planförslaget innebär en stor förändring i området men en exploatering enligt 
detaljplanen bedöms inte medföra några betydande störningar i form av 
buller, föroreningar eller dylikt. 

4.4. Påverkans sannolikhet, 
varaktighet, frekvens (hur ofta), 
totaleffekt och möjlighet att avhjälpa 
den  

Detaljplanen bedöms ha en påverkan på omgivningen som både är sannolik 
och bestående, utifrån att akutsjukhuset är en stor målpunkt i regionen med 
dygnet-runt-verksamhet. Under planprocessen kommer planförslagets 
påverkan beskrivas och konsekvenser bedömas och avhjälpas i den mån det är 
möjligt för att minimera negativ påverkan och säkerställa att planförslaget inte 
leder till betydande miljöpåverkan.  

 

 Ja  Nej Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande: 

5. Kommunens sammanvägda  
bedömning 

5.1. Finns risk för BMP? X  

Ett genomförande av detaljplanen kan innebära en risk för 
betydande miljöpåverkan utifrån att planförslaget innebär att 
en av regionens största målpunkter placeras inom 
planområdet. 

5.2. Behövs MKB? X  

Ja, utifrån de förutsättningar och värden som finns på 
platsen och den stora påverkan en byggnation av ett nytt 
akutsjukhus på platsen kan medföra behövs en MKB tas 
fram. 
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5.3. Bör andra lokaliseringsalternativ 
utredas? 

 X 

En lokaliseringsprövning har genomförts inför 
planuppdraget för att identifiera den bästa platsen för ett 
nytt sjukhus utifrån ett antal kriterier uppsatta av Regionen. 
Utifrån den har valet av platsen gjort. Ytterligare 
lokaliseringsalternativ bedöms därmed som aktuellt.   

 

Handläggare: Stina Klyft, planarkitekt 
Datum: 2020-09-11 
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